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ВСТУП
Основна спрямованість методичних вказівок з предмета «Фізика» – дати
можливість студентам за допомогою досліду вивчити важливі фізичні явища.
Опис лабораторних робіт не претендує на те, щоб створити у студентів повне
уявлення про явища, які вивчаються. Таке уявлення може виникнути лише
внаслідок опрацювання лекцій та підручників.
Велика увага в методичних вказівках щодо виконання лабораторних робіт
з дисципліни «Фізика» розділ «Фізика твердого тіла» для студентів технічних
спеціальностей приділяється обробленню результатів вимірювання. Для
успішного виконання робіт необхідна попередня самостійна підготовка, у
першу чергу теоретична.
Кожна лабораторна робота розрахована на дві академічні години занять у
лабораторії. Перед заняттям студент повинен підготуватися до лабораторної
роботи, вивчивши відповідний теоретичний матеріал.
Під час заняття студенти проводять необхідні виміри, виконують
розрахунки, оформляють звіт, роблять висновки. Результати вимірювання
обговорюються з викладачем і затверджуються.
Повністю оформлений звіт з лабораторної роботи потрібно подати
викладачеві до кінця заняття. Якщо студент не встигає захистити лабораторну
роботу до кінця заняття, дозволяється оформити звіт (графіки) до наступного
заняття.
Лабораторна робота вважається виконаною після успішно проведеного
захисту шляхом співбесіди студента з викладачем (захист звіту та оцінка за
теоретичний матеріал).
Після вивчення дисципліни студент повинен
знати: основні закони сучасної та класичної фізики, класичні іта сучасні
теорії, взаємозв’язок фізичних законів із законами діалектики;
уміти: аналізувати фізичні явища і встановлювати причинні зв’язки між
ними, формулювати інженерно-фізичні задачі, уміти їх розв’язувати, давати
розумну оцінку отриманим результатам.
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторна робота № 3.13
Тема. Визначення ширини забороненої зони напівпровідника
Мета роботи: вивчити елементи зонної теорії твердих тіл. Виміряти опір
терморезистора при різних температурах і визначити ширину забороненої зони
напівпровідника на основі отриманих даних.
Технічне оснащення
Терморезистор КМТ-10 або МО-374, термометр, вимірювальний міст
Р-316 або Р-333, випрямляч ВСШ-6 для живлення мосту Р-333.
Короткі теоретичні відомості
В ізольованих атомах кожен електрон атома взаємодіє з позитивно
зарядженим ядром, а також із сусідніми по атому електронами. Розрізняють
внутрішні, тобто просторово близькі до ядра електрони, і периферійні
(зовнішні) електрони. Найбільш віддалені від ядра електрони зумовлюють
хімічні властивості атома, їх називають валентними. Внутрішні електрони
частково екранують заряд ядра, тому вплив ядра на зовнішні електрони значно
слабкіший, ніж на внутрішні. Кожен електрони в атомі пов’язаний з ядром
цілком визначеними значеннями енергії – більшими для внутрішніх електронів
і меншими для зовнішніх. Ці значення енергії (енергетичні рівні) умовно
„пронумеровані” і відповідають певним значенням головного квантового числа

п; п = 1, 2, 3,…. Важливою характеристикою стану електрона в атомі є
параметри його орбіти. Одній і тій самій енергії можуть відповідати декілька
різних орбіт. Їх кількість визначається орбітальним квантовим числом l. l при
заданому п може набувати значення l = 0, 1, 2,..., (п-1). Зазвичай стани з різним
значенням орбітального числа позначають латинськими літерами таким чином:
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Таблиця 1
Латинська

Кількість підрівнів енергії

відповідність

( N – кількість атомів у кристалі)

0

s

N

1

p

3N

2

d

5N

3

f

7N

4

g

9N

l

При наближенні двох атомів на відстань, характерну для відстані між
атомами в кристалі, виникає взаємодія між їхніми електронними системами, у
першу чергу, між електронами валентними. У результаті енергетичні рівні
електронів кожного взаємодіючого атома дещо збурюються (змінюють своє
попереднє значення). Це явище прийнято називати розщепленням енергетичних
рівнів. Число підрівнів для кожного з енергетичних рівнів ізольованого атома
дорівнює 2l+1. Якщо в кристалі N атомів, то таких підрівнів буде, відповідно
N(2l+1). Завдяки обмеженню значень l числом n для різних значень головного
квантового числа п ми матимемо свій набір можливих станів і різну кількість
підрівнів, що їм відповідають (див. табл. 1). На енергетичній шкалі ансамблі
підрівнів для різних значень n і можливих станів (s, p, d, …), що їм
відповідають, утворять зони дозволених енергій, розмежовані енергетичними
проміжками

недозволених

станів

(забороненими

зонами

енергій).

Розташування цих зон для кожного з кристалів є специфічним, і ми можемо
говорити про енергетичний спектр електронних станів саме для даного
кристала.
Важливим є також те, що оскільки N є дуже великим числом, то
енергетичні відстані між підрівнями в зоні є вкрай малі, порядку 10-22 еВ. Це
значно менше, ніж енергія теплових коливань атомів ґратки навіть при
невисоких температурах. Справді, порядок енергії теплових коливань атомів
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визначається добутком kT, де k – стала Больцмана, а T – абсолютна
температура. Для кімнатних температур kT ~ 25 меВ, і тому, якщо підрівні зони
не повністю заповнені електронами, під дією теплових коливань атомів ґратки
електрони можуть у межах зони вільно змінювати своє енергетичне положення.
Ширина дозволених і заборонених зон для периферійних електронів атомів
ґратки складає декілька електрон-вольт.
При з’ясуванні питання про заселеність електронами підрівнів енергії в
дозволеній зоні енергій, потрібно брати до уваги принцип Паулі про
неможливість перебування електронів у будь-якій квантовій системі в
енергетично тотожних станах. Звідси випливає, що на одному підрівні не може
бути більше, ніж 2 електрони. Максимальна кількість електронів у дозволеній
зоні дорівнює числу енергетичних станів у ній:
z = 2N(2l+1).
Енергетичні зони, що відповідають внутрішнім електронним оболонкам
ізольованих атомів, у кристалі заповнені повністю. Останню повністю
заповнену зону, яка відповідає периферійним електронам ізольованих атомів, у
кристалі називають

валентною.

Вище

над

нею

розташовується

зона

провідності. Зона провідності може бути заселена електронами частково або
бути зовсім вільною. Стан часткового заселення виникає зокрема тоді, коли
повністю заселена валентна зона перекривається з вільною від електронів
зоною (рис. 1а). У такій гібридній зоні енергетичних станів буде більше, ніж
електронів.
Валентна зона і зона провідності розділені забороненою зоною (рис. 1б).
Конкретна конфігурація валентних зон і зон провідності, що реалізується в
кристалах, дозволяє розділити їх на провідники, напівпровідники і діелектрики.
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Так, якщо зона провідності заповнена електронами частково, кристал
буде добрим провідником електричного струму. Такі властивості мають
метали. Якщо при температурі Т = 0 К зона провідності пуста, а ширина
Е
Na

NaCl

Si

∆Е≥6еВ
∆Е=1,1еВ

Рис. 1 – Зонна структура металів (а), напівпровідників
(б) і діелектриків (в) і заповнення

електронами

підрівнів енергії для цих випадків
забороненої зони між валентною зоною і зоною провідності порядку 3 еВ, то ми
будемо мати справу з напівпровідником (рис. 1б). При ширині забороненої зони
більшій, ніж 3 еВ, кристал є діелектриком (рис. 1в). Зрозуміло, що чіткої межі
між напівпровідником і діелектриком немає.
Електричне поле, накладене на кристал, надасть додаткової кінетичної
енергії лише вільним електронам. З погляду зонної теорії вільними можна
вважати лише електрони, які перебувають у незаповненій повністю зоні.
Справді, якщо зона заповнена повністю, то електрони в ній не можуть
сприйняти енергію з боку зовнішнього електричного поля, інакше вони
опиняться в забороненій зоні. Зовсім інша ситуація виникає тоді, коли зона
заповнена електронами частково. Тоді електрони під дією електричного поля
мають можливість рухатись по енергіях угору, переходячи з нижчих підрівнів
на вищі. Отже, вільними електронами в кристалі будуть лише ті електрони, які
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перебувають у частково заповнених зонах або потрапляють у зовсім вільну
зону – зону провідності.
З валентної зони в зону провідності електрони можуть потрапити завдяки
додатковій енергії, яку вони можуть отримати з боку теплових коливань атомів
самої кристалічної ґратки або від квантів світла, якщо ними опромінити
кристал (внутрішній фотоефект). Розглянемо це на прикладі кремнію (рис. 1б).
Валентна зона кремнію відповідає станам 3р і при Т = 0 повністю заселена
електронами, а зона провідності – стани 3d – зовсім пуста. Провідності такий
кристал не має, він є діелектриком. При нагріванні незначна частина
електронів, набувши додаткової енергії, що перевищує енергію забороненої
зони в 1,1 еВ, переходить у зону провідності. Тут вони набувають можливості
рухатися під дією електричного поля. Так, у зоні 3d виникає електронна
провідність (п-провідність). З іншого боку, перейшовши в зону провідності,
електрони звільняють певну частину підрівнів енергії у валентній зоні. У
результаті ансамбль електронів, що перебуває в станах валентної зони, отримує
певну енергетичну свободу, а отже, провідність виникає і в зоні валентній. Це
так звана діркова провідність (р-провідність).
Між механізмами провідності в зоні провідності та валентній зоні є
принципова відмінність. Електрони, що потрапили в зону провідності, є
практично вільними електронами, вони вже не зв’язані з якимось конкретним
атомом Si у кристалічній ґратці. Натомість електрони валентної зони
залишаються зв’язаними з атомами ґратки і можуть лише змінювати своїх
„господарів” завдяки появі певної кількості вакансій в електронних зв’язках,
що виникли у результаті термоемісії електронів у зону провідності. Фактично
по кристалу відбувається рух вивільненого електричного стану – „дірки”. Отже,
у напівпровіднику перенесення електричного заряду під дією електричного
поля здійснюють два носії – електрони в зоні провідності та дірки у валентній
зоні.
Чим вища температура напівпровідника, тим більша концентрація
електронів у зоні провідності та відповідна їй концентрація дірок у валентній
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зоні. Якщо ж ширина забороненої зони велика (більша, ніж 3 еВ), теплові
коливання атомів ґратки, навіть за умови високої температури, не в змозі
надати електронам достатньої енергії для їхнього переходу в зону провідності.
У цьому випадку провідність відсутня – кристал є діелектриком.
Зрозуміло, що у напівпровідниках питома електропровідність буде мати
сильну залежність від температури. Вона визначається експонентою:

σ = В ехр( −

∆Е
)
2kT .

(1)

Відповідно до цього опір кристала – терморезистора – буде описувати
функція

R = А ехр(

∆Е
)
2kT ,

(2)

де А і В – сталі величини (для кожного з напівпровідників свої); ∆Е – ширина
забороненої зони; k – стала Больцмана; Т – температура.
Ширина забороненої зони напівпровідника ∆Е в досить широкому
інтервалі

температур

є

практично

сталою,

тому

залежність

(2)

в

напівлогарифмічних координатах (lnR – 1/T) є прямою лінією:

ln R = (

∆E 1
) ⋅ + ln A .
2k T

(3)

Як видно з (3), тангенс кута нахилу цієї прямої

tgα = (

∆E
).
2kT

(4)

Тоді, побудувавши на основі експериментальних даних пряму (3) з (4),
можна визначити ширину забороненої зони:

∆E =

2k (ln R2 − ln R1 )
,
1/ T2 − 1/ T1

(5)

де R1 і R2 – опори терморезистора, узяті з графіка прямої (3) при температурах
T1 і T2.
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Похибка у визначенні ∆Е буде тим меншою, чим точніше побудована
залежність (3), і якщо для розрахунків за (5) взяли точки з більшою різницею
температур.
Метод вимірювання
В установці для виконання роботи терморезистор і термометр уміщують в
електропіч або сушильну шафу 1, яка живиться від електромережі. Опір
терморезистора вимірюють компенсаційним методом, для чого терморезистор
підключають до клем вимірювального мосту постійного струму 2 (рис. 2). Для
дослідження температурної залежності опору терморезисторів використовують
вимірювальний міст Р-316 або Р-333. Вимірювальні мости є високоточними
приладами і потребують акуратного поводження і високої культури роботи з
ними.

1
2

Рис. 2 – Загальний вигляд установки

Змінюючи температуру в сушильній шафі в межах від 20 до 800 С,
відслідковують зміни електроопору терморезистора. Будують залежність (3) і за
формулою (5) визначають ширину забороненої зони напівпровідника.
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Хід роботи
Вимірювання мостом Р-316
Вимірювальний міст Р-316 живиться від мережі змінного струму.
Терморезистор має бути підключений на клеми „Rx” робочої панелі (до
закорочених клем „3” і „4” та до клеми „2”). Зовнішній нуль-гальванометр має
бути підключений на клеми „НГ”, кнопка „включение индикатора” при цьому
повинна бути вимкненою. Кнопки „точно” і „грубо” на мосту мають бути
замкнуті. На робочій панелі мосту є чотири декадні перемикачі, які дозволяють
набрати значення внутрішнього опору мосту від 0 до 10000 Ом. Реальна
величина внутрішнього опору мосту залежить не тільки від набраного
декадними перемикачами значення, але й від положення помножувача, який
для даних вимірювань має стояти в положенні „100”. Таким чином, якщо
декадними
помножувач

перемикачами
стоїть

у

набрано

значення,

положенні

„100”,

то

наприклад,
опір

6500 Ом,

мосту

а

становить

6500 Ом × 100 = 650000 Ом.
1. Декадним перемикачем „×1000” наберіть опір 9·105 Ом. Увімкніть у
мережу сушильну шафу і слідкуйте за показазаннями гальванометра і
термометра. Зі збільшенням температури терморезистора його опір буде
наближатись до опору мосту, а стрілка гальванометра – до нуля його шкали.
Коли опори мосту і терморезистора зрівняються, стрілка гальванометра стане
на нуль. У цей момент потрібно зробити відлік температури.
2. Наберіть декадним перемикачем „×1000” опір 8·105 Ом і знову
слідкуйте за показаннями гальванометра і термометра. При балансі опорів
(стрілка на нулі), зніміть показання температури.
3. Зробіть такі самі виміри для опорів 7·105, 6·105 , 5·105 , 4·105 , 3·105 ,
2 ·105 Ом.
4. Вимкніть тумблери живлення на мосту і на сушильній шафі, вийміть
шнури живлення цих приладів з розеток.
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Вимірювання мостом Р-333
Випрямляч, напруга від якого не повинна перевищувати 6 В, має бути
підключений на клеми „+” і „–” на лівому боці робочої панелі мосту.
Терморезистор має бути підключений на клеми „Rx” робочої панелі (до
закорочених клем „1” і „2” та до клеми „3”). Перемикач схеми вимірювань має
бути в положенні „МВ”, а помножувач опорів – у положенні „1”. При такому
положенні помножувача чотири декадні перемикачі дозволяють встановити
опір мосту від 0 до 9999 Ом. Кнопки „Вкл.Г” та „грубо” мають бути замкнуті.
1. Увімкніть у мережу випрямляч.
2. Декадним перемикачем „×1000” наберіть опір 8000 Ом.
3. Увімкніть сушильну шафу і слідкуйте за показаннями і гальванометра,
і термометра. Зі збільшенням температури терморезистора його опір буде
наближатись до опору мосту, а стрілка гальванометра – до нуля його шкали.
Зніміть показання термометра в момент, що відповідає нульовому положенню
стрілки гальванометра. Саме в цей момент опір терморезистора буде
дорівнювати опору мосту, а саме 8000 Ом.
4. Одразу зменште опір мосту до 7000 Ом і зробіть аналогічні
вимірювання для опорів 7000, 6000, 5000, 4000, 3000 і 2000 Ом.
5. Вимкніть випрямляч і сушильну шафу.
Обробка результатів вимірювань
1. Усі зафіксовані на досліді температури переведіть в абсолютні
температури Т і знайдіть відповідні їм значення 1/Т.
2. Для кожної з температур знайдіть логарифми опорів терморезистора
lnR і побудуйте графік залежності lnR від 1/Т. Він повинен бути наближеним до
прямої лінії.
3. Виберіть на одержаній прямій дві точки і, користуючись графіком,
установіть відповідні їм значення логарифмів опорів (lnR1 і lnR2) та обернених
температур (1/Т1 і 1/Т2) .
4. За формулою (5) визначте ширину забороненої зони напівпровідника в
еВ. Для розрахунків беріть значення сталої Больцмана в еВ/К, а саме:
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k = 8,62·10–5 еВ/К.
5. Результати вимірювань і розрахунків запишіть до табл. 2.
Таблиця 2
R,

lnR

t,
0

Ом

C

T,

1/T,

∆E,

K

1/K

еВ

Зміст звіту: назва й номер лабораторної роботи, графік залежності lnR від
1/Т, таблиця результатів роботи.
Контрольні запитання
1. Запишіть і поясніть фізичний зміст формули для електрона в
ізольованому атомі.
2. Який наслідок з точки зору енергії зв’язку електрона з атомом має
екранування ядра внутрішніми електронами?
3. Чому розщеплюються енергетичні рівні атомів у структурі кристала?
4. Поясніть фізичну відмінність дозволених і заборонених енергетичних
зон у твердому тілі.
5. Сформулюйте принцип Паулі для електронів.
6. Як визначається кількість енергетичних підрівнів у дозволеній зоні
твердого тіла?
7. У чому за теорією енергетичних зон полягає явище електропровідності
у твердому тілі?
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8. Якими ознаками керуються

при класифікації твердих тіл

на

провідники, напівпровідники і діелектрики?
9. Як залежить від температури електропровідність напівпровідників?
Чому виникає саме така залежність?
Література: [1, § 240–243; 2, т. 3, § 57–59; 3].

Лабораторна робота № 3.14
Тема. Дослідження фотопровідності напівпровідника
Мета роботи: вивчити особливості фотоефекту в напівпровідниках.
Дослідити вольт-амперну і світлову характеристики фоторезистора і визначити
його інтегральну чутливість.
Технічне оснащення
Установка з фоторезистором і лампою-освітлювачем, випрямляч ВУП-2,
вольтметр на 150 В, міліамперметр на 10 мА, реостат на 5000 Ом, з’єднувальні
провідники.
Короткі теоретичні відомості
Домішкова

провідність

напівпровідників

зумовлена

домішками

–

атомами інших елементів у кристалічній ґратці напівпровідника. Домішкову
провідність можуть за певних умов створювати і власні дефекти – структурні
порушення регулярності ґратки напівпровідника.
Саме домішки визначають тип провідності кристала – електронний чи
дірковий. Домішки вводять або легуванням в процесі вирощування кристала,
або дифузією під час термообробки. Розрізняють донорні домішки й
акцепторні. Перші задають кристалу електронний тип провідності, другі –
дірковий.
Донорні домішки. Широко розповсюджені напівпровідники – германій і
кремній – чотиривалентні. Це значить, що найвіддаленіша від ядра електронна
оболонка ізольованого атома цих елементів містить 4 електрони. При
об’єднанні в ґратку саме ці електрони „відповідають” за міцність зв’язку між
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сусідніми атомами ґратки. Схематично це показано на рис. 3. Точками
зображені обмінні електрони.
Якщо ж у германій чи кремній ввести незначну кількість 5-валентної
домішки (фосфору, миш’яку, сурми), у кристалі кожен з уведених атомів
опиниться в оточенні атомів основної речовини (рис. 4). У цьому випадку
чотири валентні електрони атома домішки зумовлять зв’язок з ґраткою
кристала, а п’ятий виявиться „ніби зайвим”. У такій електронній конструкції
його зв’язок з атомом домішки стає дуже слабким. При наданні цьому
електрону незначної кількості енергії (вона надходить з боку теплових
коливань атомів ґратки) цей електрон потрапляє в зону провідності і стає
вільним (рис. 4).
Домішки, атоми яких віддають електрони, називають донорами, а
виникаючу провідність – електронною (п-провідність). Діаграму енергетичних
зон з донорною домішкою показано на тому самому рис. 4. Валентна зона при
нулі кельвін заповнена повністю, а зона провідності відповідно пуста. За таких
умов інтенсивність теплових коливань ґратки надмала, й електрони домішки,
які не беруть участі в утворенні зв’язків, перебувають біля своїх атомів,
заповнюючи локальні енергетичні рівні. Такі рівні лежать нижче дна зони
провідності на відстані ∆Е. ∆Е << Езабороненої

зони

і не перевищує 0,01 еВ. Тому

при підвищенні температури електрони з локальних рівнів легко переходять у
зону провідності, тоді як валентні електрони це зможуть зробити лише при
досить високих (вищих за кімнатну) температурах. Отже, при низьких
температурах провідність кристала буде зумовлена носіями зони провідності –
електронами.
Акцепторні домішки. Якщо в германій чи кремній ввести незначну
кількість тривалентних домішок (індій, алюміній, бор), то для повноцінного
зв’язку атома домішки з атомами ґратки кристала не вистачатиме одного
електрона. У цьому випадку атом домішки може легко притягти до себе
електрон від сусіднього атома ґратки, але тоді той перетвориться на позитивно
заряджений іон. У ньому утвориться незаповнений електронний зв’язок –
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вакансія, або дірка (рис. 5). Цей стан не залишається на місці свого утворення, а
випадковим чином мігрує по кристалу. Наголошуємо, що рухається не сам
утворений іон кремнію, а вакансія електронного зв’язку послідовно змінює
своїх „господарів” – атоми ґратки.

Рис. 3 – Електронні зв’язки між атомами ґратки кремнію

Рис.

4

–

Електронні

зв’язки

атома-донора

з

атомами

ґратки

напівпровідника та положення локальних донорних рівнів на енергетичній
діаграмі дозволених станів електрона (точками показано заповнені рівні,
kТ ~ ∆Е)
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Домішки, атоми яких забирають на себе електрони атомів основної
речовини, називають акцепторами, а викликану цим процесом провідність
кристала (рух вакансій) називають дірковою провідністю або р-провідністю.
Локальні акцепторні рівні розташовані близько до валентної зони (рис. 5), а
тому електрони з верхніх рівнів

валентної зони (навіть при низьких

температурах) легко захоплюються атомами домішки, утворюючи вакансії в
системі електронних зв’язків атомів ґратки, – дірки.

Рис. 5 – Електронні зв’язки атома акцепторної домішки – атома бору в
кремнії – та положення локальних акцепторних рівнів на енергетичній діаграмі
дозволених станів електрону (точками показано заповнені рівні, колами –
вакансії, kТ ~ ∆Е) .
Перехід електронів з донорних рівнів у зону провідності, з валентної зони
на акцепторні рівні, з валентної зони в зону провідності можна викликати
опроміненням напівпровідника світлом. Якщо енергія фотонів hν ≥ ∆Е, то
електрони можуть здійснювати перелічені вище зміни свого енергетичного
стану. Чим потужніший світловий потік, тим більше буде таких переходів, тим
більшою стане концентрація вільних електронів чи дірок, а значить, буде
збільшуватись і провідність кристала. Одночасно з переходами, що збільшують
провідність напівпровідника, зростає кількість і зворотних переходів. Для
кожного значення інтенсивності світлового потоку між прямими і зворотними
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переходами

встановлюється

рівновага

і

відповідна

провідність

напівпровідникового кристала.
Метод вимірювання

2

3

1

mA

–

+

Рис. 6
Фоторезистори – це напівпровідникові елементи електричних кіл,
величина опору яких залежить від світлового потоку, що на них падає.
Схематично будову фоторезистора й увімкнення його в коло показано на рис. 6.
На

діелектричну

підкладку

1

нанесено

шар

напівпровідника

2.

На

напівпровідниковий матеріал нанесено прозоре захисне покриття 3 з лаку.
Своєю будовою фоторезистор подібний до напівпровідникового фотоелемента,
відмінність між фоторезистором і фотоелементом у принципі роботи.
Фотоелемент під час його освітлювання стає джерелом електрорушійної сили,
фотострум у ньому тече тільки в одному напрямку. Опір фоторезистора не
залежить від напрямку струму. Застосовують фоторезистори для тих же цілей,
що й фотоелементи, але для реєстрації швидкоплинних процесів вони
непридатні, бо мають велику інерційність. Фоторезистори характеризують
низкою залежностей і параметрів, які перелічено нижче.
1. Вольт-амперна характеристика фоторезистора – це залежність
фотоструму від прикладеної напруги при постійному світловому потоці.
Більшість терморезисторів має лінійні вольт-амперні характеристики.
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2. Світлова характеристика фоторезистора – це залежність фотоструму
від освітленності або від світлового потоку при постійній напрузі. Світлові
характеристики фоторезисторів нелінійні. Між фотострумом І та світловим
потоком Φ існує залежність
I = DФα,
де D і α залежать від фізичних властивостей напівпровідника, при чому
0 < α < 1.
3. Інтегральна чутливість фоторезистора – це величина, рівна
відношенню фотоструму до напруги та свілового потоку

γ =

I
.
UФ

(6)

Вимірюють γ у мкА/лм·В або мА/лм·В.
4. Фоторезистор не може миттєво реагувати на зміни світлового потоку.
При збільшенні світлового потоку концентрація носіїв зарядів не може миттєво
сягнути нового рівноважного значення, а при зменшенні світлового потоку
електрони й дірки також не можуть миттєво рекомбінувати. У цьому
виявляється інерційність фоторезистора, яку характеризують сталою часу
фоторезистора. Стала часу фоторезистора – це проміжок часу, за який
фотострум

зменшується

в

е

разів

опору

–

після

припинення

освітлювання

фоторезистора.
5. Кратність

зміни

це

відношення

темнового

опору

фоторезистора до опору при його освітлюванні.
Перевагою фоторезисторів над вакуумними фотоелементами є їх висока
чутливість, недоліком – велике значення сталої часу (близько 10–2 с).
1

2

3
Рис. 7
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4

Схему робочої установки
показано на рис. 7, а загальний

7

вигляд установки – на рис. 8. На
штоку

5

1

закріплено

лампу-

освітлювач 3, що живиться від
ВУП-2

7

змінною

напругою

6,3 В. Відстань r від лампи 3 до

6

фоторезистора 4 вимірюють за
сантиметровою

2

нанесеною
4

шкалою,
на

шток.

і

лампа

Фоторезистор
знаходяться

у

світло-

непроникному циліндрі 2.

8

Освітленість фоторезистора
лампою із силою світла В
Рис. 8

E=

B
.
r2
(7)

Світловий потік, який падає на резистор,

Ф=

B
S
r2 ,

(8)

де S – площа поверхні фоторезистора.
Для розрахунків беруть
В = 4,2 Кд, S = 2,88·10–5 м2.
Електричну

схему

установки

показано

на

рис. 9.

Напругу

на

фоторезисторі регулюють реостатом (потенціометром) R 5 і вимірюють
вольтметром 6, світловий потік і освітленість фоторезистора змінюють
переміщуванням лампи.
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Хід роботи

mA
+

V
–

ФСК-1

R
Рис. 9.

1. Складіть електричне коло за схемою на рис. 9. Лампу-освітлювач
підключіть до клем випрямляча ~ 6,3 В і встановіть попередньо на відстані
0,5-0,6 м від фоторезистора. Межі вимірювання фотоструму встановіть до
10 мА, напруги – до 150 В. Роботу установки перевірте у присутності керівника
занять.
2. Щоб зняти вольт-амперну характеристику, потенціометром R 5
виставте напругу, рівну нулю, а лампу-освітлювач встановіть на відстані 0,200,25 м від фоторезистора. Збільшуючи потенціометром R напругу на
фоторезисторі, зніміть показання міліамперметра 8 для значень напруги,
вказаних у табл. 3. Після цього відстань між освітлювачем і фоторезистором
збільшіть до 0,7 м і розімкніть коло.
3. Вибравши доцільний масштаб графіка, побудуйте вольт-амперну
характеристику фоторезистора. За формулою (8) визначте світловий потік для
тієї відстані r, при якій робили вимірювання. За формулою (6) визначте
інтегральну чутливість фоторезистора для значень напруги 40, 80, 120 В.
Результати запишіть до табл. 3.
4. Щоб зняти світлову характеристику фоторезистора, подайте на нього
напругу 100 В і зніміть показання міліамперметра для значень відстані r,
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вказаних у табл. 2 (знаком ∞ у табл. 4 показано максимально можливу відстань
r). Розімкніть коло.
5. За формулою (7) знайдіть освітленість для всіх значень r і побудуйте
світлову характеристику фоторезистора. За формулою (8) знайдіть величину
світлового потоку і за формулою (6) – інтегральну чутливість для значень r
0,50, 0,35 і 0,20 м. Результати запишіть до табл. 4.
Таблиця 3
U, В

0

20

30

40

50

60

70

80

90

100 110 120

І, мА
γ, мА/лм·В
Ф, лм
Таблиця 4
r, м

∞

0,70

0,60

0,50

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

І, мА
Е, лк
γ, мА/лм·В
Зміст звіту: назва й номер лабораторної роботи, схема установки,
формули 6-8, вольт-амперна і світлова характеристики фоторезистора, таблиці
результатів роботи.
Контрольні запитання
1. Що таке донорні домішки і що таке акцепторні домішки?
2. Поясніть механізм утворення вільних носіїв зарядів у власних і
домішкових напівпровідниках під дією світла.
3. Поясніть механізм рекомбінації вільних носіїв зарядів у власних
напівпровідниках.
4. Що таке інтегральна чутливість фоторезистора?
5. Які залежності виражають вольт-амперна і світлова характеристики
фоторезистора?
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6. Чому у фоторезисторах можливий темновий струм?
7. Що називають сталою часу фоторезистора?
8. У чому полягає інерційність фоторезисторів і чим вона пояснюється?
9. У чому переваги й недоліки фоторезисторів порівняно з вакуумними
фотоелементами?
Література: [1, § 244; 2, т. 3, § 65; 3].

Лабораторна робота № 3.15
Тема. Дослідження p-n переходу у напівпровідниковому діоді
Мета роботи: вивчити фізичні основи роботи напівпровідникового
діода. Визначити вольт-амперну характеристику напівпровідникового діода.
Технічне оснащення
Напівпровідниковий діод, випрямляч ВУП-2, вольтметр на 150 В,
міліамперметр на 100 мА, мікроамперметр на 100 мкА, реостат на 5 кОм,
подвійний перекидний ключ, з’єднувальні провідники.
Короткі теоретичні відомості
Напівпровідниковий діод складається з двох областей напівпровідника,
одна з яких має р-провідність, а друга – п-провідність. Як напівпровідниковий
матеріал

застосовують

кремній

або

германій.

Призначення

діодів

–

випрямляння змінного струму. Основним елементом напівпровідникового діода
є тонкий межовий шар (або р-п перехід) між двома частинами одного й того ж
монокристала, що мають різну провідність.
Основними носіями зарядів у р-області є позитивні дірки, основними
носіями зарядів у п-області – електрони (докладно про р- і п-провідність
напівпровідників читайте у загальних вказівках до лабораторної роботи 3.14).
Крім цього, у р-області є відносно невелика кількість неосновних носіїв зарядів
– електронів, а в п-області – дірок.
Генерація неосновних носіїв зумовлена тепловими переходами електронів
з валентної зони в зону провідності. На межі двох областей напівпровідника
відбувається дифузія основних носіїв зарядів: електронів у р-область, дірок у
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п-область.

Дифундуючи

назустріч

один

одному,

електрони

та

дірки

рекомбінують, унаслідок чого кількість носіїв зарядів у межовому шарі меншає,
і опір його збільшується. Рекомбінація носіїв зарядів у межовому шарі
спричиняє те, що в ньому виникає подвійний електричний шар, утворений
нескомпенсованими негативними зарядами іонів акцепторів у р-області та
нескомпенсованими позитивними зарядами іонів донорів у п-області (рис. 10).
Електричне

поле

подвійного

шару

зарядів

перешкоджає

подальшим

дифузійним переходам, на межі двох областей напівпровідника виникає
потенціальний бар’єр.
Діаграму енергетичних зон обох половин діода наведено на рис. 10. Для
стану рівноваги (за відсутності зовнішнього електричного поля) рівні Фермі ЕФ
для обох областей знаходяться на одній висоті. Енергетичні зони в області
переходу викривляються, бо потенціал р-області менший за потенціал
п-області.
Потенціальна енергія електронів Ее в р-області більша, ніж в п-області,
потенціальна енергія дірок Ед в п-області більша, ніж у р-області. Верхня межа
валентної зони співпадає з ходом потенціальної енергії електрона в області
переходу.
У стані рівноваги деяка кількість електронів і дірок дифундує через
потенціальний бар’єр завширшки ∆х і створює струм основних носіїв Іо. Цей
струм компенсується струмом неосновних носіїв Ін у зворотному напрямку
(рис. 10 а).
Якщо до р-області діода прикласти додатний потенціал, а до п-області –
від’ємний (пряма напруга), то потенціал р-області збільшиться, потенціальна
енергія дірок Ед у цій області теж збільшиться, а потенціальна енергія
електронів Ее зменшиться (рис. 10 б). В п-області потенціал зменшується,
потенціальна енергія дірок Ед теж зменшується, а потенціальна енергія
електронів Ее збільшується. Висота потенціального бар’єра та ширина його ∆х
зменшуються, струм основних носіїв Іо збільшується, а струм неосновних носіїв
Ін практично не змінюється. У результаті через р-п перехід тече результуючий
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струм Іо – Ін > 0 у прямому напрямку. Таку напругу, полярність якої співпадає зі
знаками зарядів основних носіїв, називають прямою напругою на діоді, а струм,
що тече через р-п перехід від р-області до п-області, називають прямим
струмом.
∆х
∆х
Ед
р

п

р

Ед

∆х
п

Ед

п

р
Ее

Ее

Ее
Іо

Іо

Іо

Ін

Ін

Ін

–

+
І = Іо – Ін = 0

І = Іо – Ін > 0

a)

б)

–

+
І = Іо – Ін < 0

в)

Рис. 10
При зміні знака потенціалу (рис. 10 в) висота та ширина потенціального
бар’єру збільшуються, і струм неосновних носіїв Ін стає більшим від струму
основних носіїв Іо. В результаті через р-п перехід тече результуючий струм Іо –
Ін < 0 у зворотному напрямку. Таку напругу, полярність якої не співпадає зі
знаками зарядів основних носіїв, називають зворотною (або непропускною)
напругою на діоді, а струм, що тече через р-п перехід від п-області до р-області,
називають зворотним струмом. Зворотний струм зумовлений неосновними
носіями зарядів, і він у сотні й тисячі разів менший за прямий струм. Практично
струм через р-п перехід тече тільки в одному – прямому – напрямку.
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Метод вимірювання
На рис. 11 показано, як змінюється з часом t сила струму І через
напівпровідниковий діод, якщо до діода прикласти змінну напругу U. Діод
пропускає струм в обох напрямках, однак величина зворотного струму
порівняно

з

величиною

прямого

струму

мізерна.

Вольт-амперну

характеристику напівпровідникового діода показано на рис. 12.
U
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Рис. 11

Рис. 12

Відношення прямого струму Іпр до зворотного струму Ізв, які діод
пропускає при однакових за величиною прямій і зворотній напругах, називають
коефіцієнтом випрямлення К діода:

K=

I пр

І зв .

(9)

Це відношення дорівнює відношенню опору діода Rзв зворотному струму
до опору діода Rпр прямому струму.
На рис. 14 показано схему електричного кола для дослідження р-п
переходу в напівпровідниковому діоді в цій роботі, а на рис. 13 – загальний
вигляд. Напругу на діод подають з регульованого виходу (клеми 0 і 250 В)
випрямляча ВУП-2 1 і контролюють вольтметром 3. Рухомий контакт реостата
2 встановлюють на середині його обмотки. Для вимірювання прямих струмів
застосовано міліамперметр 4, для вимірювання зворотних – мікроамперметр 5.
Діод і клеми для його під’єднання закріплено на окремій панелі 7. Перекидним
подвійним ключем П 6 змінюють полярність напруги, яку подають на діод.
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Опір діода прямому струмові дуже малий, і тому величину прямої напруги до
подачі її на діод треба встановлювати при розімкнутому перекидному
подвійному ключі П. Взагалі маніпуляції з перекидним подвійним ключем П у
цій роботі потребують належної уваги.
1
2

3
4
5

7
6

Рис. 13

Рис. 14.
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Хід роботи
1. Складіть електричне коло за схемою на рис. 14. Правильність кола має
перевірити керівник заняття.
2. Повзунок реостата R поставте посередині його обмотки. Розімкніть
перекидний подвійний ключ П. Регулятором напруги випрямляча ВУП-2
збільшуйте напругу, доки показання вольтметра сягнуть значення 100 В. Якщо
регулятор напруги випрямляча ВУП-2 дійшов до крайнього правого
положення, тобто подається можливий максимум напруги, а показання
вольтметра менші за 100 В, то збільшуйте рухомим повзунком реостата його
опір, доки показання вольтметра досягнуть потрібного значення, і залиште
повзунок у знайденому положенні.
3. Верніть регулятор напруги випрямляча ВУП-2 на нуль (крайнє ліве
положення). За відсутної напруги на діоді (0 В) замкніть перекидний ключ П
спочатку

у

пряме

положення,

потім

у

зворотне.

Міліамперметр

і

мікроамперметр при цьому мають показувати нуль. Запишіть результати до
табл. 1.
4. Розімкніть ключ П і регулятором напруги випрямляча ВУП-2
установіть напругу 5 В. Замкніть ключ П у пряме положення і виміряйте
прямий струм міліамперметром. Перемкніть ключ П у зворотне положення і
виміряйте зворотний струм мікроамперметром. Запишіть результати до табл. 5.
Так само виміряйте величини прямого і зворотного струмів для всіх наступних
значень напруги, вказаних у табл. 5, щоразу розмикаючи перекидний ключ П,
коли встановлюєте величину напруги.
5. Завершивши вимірювання, поставте регулятор напруги випрямляча
ВУП-2 на нуль, вимкніть випрямляч спершу тумблером, а тоді з розетки.
6. За формулою (9) обчисліть значення коефіцієнта випрямляння К для
всіх значень напруги.
7. Побудуйте графік вольт-амперної характеристики діода, вважаючи
значення прямих струму й напруги додатними, а значення зворотних струму й
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напруги – від’ємними (при цьому графік буде в 1-й і 3-й координатних чвертях,
див. рис. 12).
Таблиця 5
Uпр > 0, В

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

-5

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

Iпр > 0, мА
Uзв < 0, В
Iзв < 0, мкА
К
Зміст звіту: назва й номер лабораторної роботи, схема установки, вольтамперна характеристика діода, таблиця результатів роботи.
Контрольні запитання
1. Які домішки до напівпровідників називають донорами? Чим зумовлена
п-провідність домішкових напівпровідників?
2. Які домішки до напівпровідників називають акцепторами? Чим
зумовлена р-провідність домішкових напівпровідників?
3. З яких елементів складається напівпровідниковий діод? Що називають
р-п переходом діода?
4. Що являють собою неосновні носії зарядів у р-області і в п-області
діода, і чим зумовлена генерація неосновних носіїв зарядів?
5. Яку напругу на р-п переході називають прямою і яку – зворотною?
6. Як впливає пряма і зворотна напруга на енергію електронів і дірок в
області р-п переходу?
7. Чим зумовлений зворотний струм через р-п перехід і як залежить він
від величини прикладеної до р-п переходу зворотної напруги?
8. Нарисуйте і поясніть залежність від часу змінної напруги і струму,
який тече через діод при подаванні на нього такої напруги.
9. Що називають коефіцієнтом випрямляння струму і як залежить він від
опору р-п переходу прямому і зворотному струмам?
Література: [1, § 240–243; 2, т. 3, § 57–59, 64; 3].
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Лабораторна робота № 3.16
Тема. Визначення роздільної здатності та ефективності

самогасного лічильника
Мета роботи: вивчити фізичні основи роботи електронних детекторів
частинок. Визначити час відновлення, роздільну здатність та ефективність
газорозрядного детектора іонізуючих частинок.
Технічне оснащення
Детектор іонізуючих частинок СТС-5 (або СБМ-20) на панелі,
електронний лічильник електричних імпульсів "Кварц", секундомір, два
радіонукліди на спеціальному штативі, з’єднувальні провідники.
Короткі теоретичні відомості
Детектори частинок – це пристрої й апарати для реєстрації елементарних
частинок, ядер і жорстких фотонів. Розрізняють детектори трекові й електронні.
Трекові детектори – прилади, які реєструють не лише факт і час
потрапляння частинки в робочий об’єм детектора, але й відтворюють трек
(траєкторію) частинки. Це камера Вільсона, іскрова і бульбашкова камери,
ядерні емульсії.
Електронні детектори – це прилади, які продукують електричні сигнали
при потраплянні частинки в їх робочий об’єм. У зв’язку з цим електронні
детектори називають просто лічильниками імпульсів. Це лічильники Гейгера,
Черенкова, сцинтиляційні та кристалічні лічильники.
Сцинтиляційні лічильники. При проходженні заряджених частинок через
речовину

частина

їхньої

енергії

витрачається

на

збудження

атомів.

Повертаючись в основний стан, атоми можуть віддавати енергію у вигляді
фотонів видимого спектра. За певних умов такі фотони можуть створювати
сцинтиляції (мерехтіння) в робочому об’ємі речовини. Сцинтиляційний кристал
розміщують перед вхідним віконцем фотопомножувача, у якому світлові
імпульси вже перетворюються на імпульси електричного струму.
Кристалічні детектори використовують для реєстрації частинок великої
енергії. Робочий об’єм такого детектора – це напівпровідниковий кристал з
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великою шириною забороненої зони. Кристал перебуває під напругою, а
оскільки за умов звичайних температур у такому кристалі вільних носіїв немає,
то і струм через нього практично дорівнює нулю. При потраплянні в тіло
кристала частинки з високою енергією у валентній зоні та в зоні провідності
з’являється велика кількість носіїв заряду, і через кристал пробігає імпульс
електричного струму.
Газорозрядні детектори являють собою різновиди лічильника Гейгера.
Принцип роботи цих детекторів ґрунтується на іонізації молекул газів у
робочому об’ємі детектора первинними частинками.
Самогасні лічильники Гейгера складаються з двох електродів – тонкого
металевого циліндра і металевої нитки, натягнутої вздовж осі циліндра.
Міжелектродний простір заповнює інертний газ з незначною кількістю
домішок – багатоатомних молекул або галогенів. Залежно від призначення тиск
газів у робочому об’ємі складає 10 - 200 мм. рт. ст. Залежність струму, що
проходить через лічильник при потраплянні у нього іонізуючої частинки і
виникненні газового розряду, від прикладеної напруги (вольт-амперну
характеристику лічильника) показано на рис. 15.
В інтервалі напруг від 0 до U1 лічильник працює як іонізаційна камера
(без виникнення самостійного розряду). Первинна частинка, яка влетіла в об’єм
лічильника, утворює на своєму шляху іони, у результаті чого між циліндром і
натягнутою ниткою протікає імпульс струму. Інтегруючий ланцюг R1C2 формує
сигнал напруги Uвих і подає його на лічильник (чи підсилювач).
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Рис. 15 – Вольт-амперна характеристика газорозрядного лічильника
при сталому потоці іонізуючих частинок
Величина струму насичення залежить від природи частинок (див. рис. 15:
крива 1 – для альфа-частинок; крива 2 – для космічних променів). В інтервалі
напруг U1÷U2 починається ударна іонізація утвореними іонами інших молекул і
струм з напругою зростає. В інтервалі напруг від U2 до U3 відбуваються подібні
процеси, але роль вторинних іонів зростає. В області напруг U3 ÷ U4 струм не
залежить від енергії первинної частинки – його повністю визначають каскади
вторинних іонів. При напрузі, що перевищує U4 , починається самостійний
розряд. Цей режим непридатний для підрахунку первинних частинок, і
потрібно вжити певних заходів, щоб його уникнути.
Для запобігання спалаху самостійного розряду вдаються до двох методів
його гасіння. Зовнішнє гасіння досягається увімкненням опору R1. Якщо
кількість пар вторинних іонів в робочому об’ємі завелика, його опір стає
малим, і тоді прикладена до лічильника напруга зосереджується на опорі R1.
Внутрішнє гасіння відбувається за рахунок введення до основного газу певних
домішок.
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Розряд, збуджений первинною частинкою, триває в робочому об’ємі
лічильника певний, хоча й невеликий, ~10–4с, час. У цей час лічильник
„закритий” для реєстрації інших частинок. Оскільки працюючий у комплексі з
лічильником Гейгера електронний лічильний пристрій має інерційність, час
відновлення робочого стану всього приладу ще більший, ніж час гасіння
розряду в іонізаційній камері.
Метод вимірювання
Основні характеристики лічильника Гейгера: час відновлення, роздільна
здатність та ефективність. Роздільна здатність R – це максимальна кількість
частинок, яку може зареєструвати лічильник за одиницю часу. Роздільна
здатність лічильника і час його відновлення τ пов’язані співвідношенням

Ефективність

лічильника

R=

1
.
τ

–

це

(10)
відношення

кількості

частинок,

зареєстрованих лічильником, до кількості частинок, що потрапили у його
робочий об’єм.
Час

відновлення

лічильника

τ

можна

визначити

методом

двох

радіонуклідів (рис. 16, радіонуклід позначено як Р, лічильник Л). Для цього біля
лічильника встановлюють спочатку радіонуклід Р1. Нехай за час ∆Т через
лічильник пройде n1 частинок. Зареєструє він лише N1 < n1, оскільки після
проходження кожної частинки рекомбінація іонів потребує часу τ. Тоді
загальний час відновлення буде ∆t = N1τ. Виходить, що лічильник за час
спостереження ∆Т не зареєстрував
n1
n
∆t = 1 N1τ
∆T
∆T

частинок. Або за одиницю часу
n1∆t = n1 N 1τ .

Тоді

кількість

усіх

частинок,

n1 = N 1 + n1 N 1τ , звідки
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що

проходять

через

лічильник,

N1 .
1 − N1τ

n1 =

(11)

Потім біля лічильника встановлюють радіонуклід Р2. Він буде мати іншу
інтенсивність випромінювання, і для нього за аналогією з попередніми
вимірами буде справедливим співвідношення
n2 =

N2 .
1 − N 2τ

(12)

де n2 – кількість частинок, що одиницю часу потрапляє в лічильник; N2 –
кількість частинок, які він реєструє за той самий час.
Нарешті перед лічильником встановлюють відразу два радіонукліди.
Тоді:
n12 =

N12
1 − N12τ

(13)

,

де n12 = n1 + n2 – кількість частинок, що за одиницю часу потрапляє в лічильник
від двох джерел; N12 – кількість частинок, які він реєструє за той самий час.
Розв’язуючи систему рівнянь (11), (12), (13), одержимо формулу для
підрахунку часу відновлення лічильника:
τ=

N1 + N 2 − N12
.
2 N1 N 2

(14)

Ефективність лічильника при його роботі з радіонуклідом Р1 (і за
аналогією з будь-яким іншим) визначається як відношення кількості
зареєстрованих частинок до кількості тих, що потрапили в робочий об’єм
лічильника:
η=

N1
.
n1

Підставивши замість n1 його значення згідно з (11), отримаємо:
η = 1 − N 1τ
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(15)

Для розрахунків ефективності η використовують значення τ, отримані з
(14).
Відносна похибка визначення часу відновлення
E=

∆N 1
N1

+

∆N 2 ∆N12
+
,
N2
N12

(16)

де ∆N1 , ∆N2 , ∆N3 – середні абсолютні похибки прямих вимірювань кількості
частинок.
Основні технічні дані досліджуваного лічильника: катод сталевий,
довжина – 112,5 мм, робоча напруга – 367 – 440 В, максимальна швидкість
підрахунку 2·105 частинок за хвилину, маса – 6 г. Схему вимірювальної

Р

Л
Рис. 16

установки і розміщення радіонуклідів показано на рис. 16. Кожен радіонуклід
екранують трубчастим екраном.
У цій роботі треба врахувати ряд обставин, нехтування якими може
призвести до суттєвого спотворення результатів вимірювань.
1. Після встановлення радіонуклідів для вимірювань змінювати їхнє
положення не можна до кінця вимірювань.
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2. Найбільша похибка вимірів виникає при неодночасному вмиканні
секундоміра й лічильника та неодночасній їх зупинці.
3. Лічильний пристрій "Кварц" може зареєструвати щонайбільше 1000
імпульсів, після чого він занулюється і починає лічити знову з нуля. Тому треба
уважно стежити за табло і врахувати кількість переходів через „1000”.
Хід роботи
1. Складіть установку за рис. 16. Радіонукліди закрийте трубчастими
екранами і встановіть на відстані 7 – 8 см від лічильника Гейгера Л таким
чином, щоб випромінювання від обох радіонуклідів потрапляло на лічильник.
2. Зніміть трубчастий екран з радіонукліда Р1. Запустіть одночасно
секундомір і лічильник імпульсів "Кварц", заміряйте кількість зареєстрованих
лічильником частинок за одну хвилину N1 від радіонукліда Р1. Керування
роботою електронного лічильника імпульсів здійснюється кнопкою "Изм. С".
Цей дослід повторіть 5 разів, знайдіть середнє значення N1, абсолютну похибку
кожного виміру і середню абсолютну похибку так, як це роблять при прямих
вимірюваннях.
3. Закрийте трубчастим екраном радіонуклід Р1 і зніміть трубчастий екран
з радіонукліда Р2. Виконайте ті самі виміри, що й у випадку з першим нуклідом,
знайдіть середнє значення N2 та абсолютну похибку його вимірювання.
4. Зніміть трубчастий екран з першого радіонукліда і виконайте ті самі
вимірювання для двох випромінюючих джерел. Вимкніть апаратуру і знайдіть
середнє значення N12 та абсолютну похибку його вимірювання.
5. За формулами (14) і (16) підрахуйте середнє значення часу відновлення
лічильника і відносну похибку його вимірювання.
6. За формулами (10) і (15) знайдіть роздільну здатність лічильника і його
ефективність. Рекомендується також підрахувати ефективність лічильника при
його роботі з першим радіонуклідом, другим, обома разом і порівняти
результати.
7. Результати роботи запишіть до табл. 6 і 7.
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Таблиця 6
№

N1,

∆N1,

N2,

∆N2,

N12,

∆N12,

вим.

1/хв

1/хв

1/хв

1/хв

1/хв

1/хв

1
2
3
4
5
Сер.
Таблиця 7
τ
хв

R
с

1/хв

1/с

η,

E,

%

%

Зміст звіту: назва й номер лабораторної роботи, формули 10-16, таблиці
результатів роботи.
Контрольні запитання
1. Для чого застосовують трекові детектори? Наведіть їх приклади.
2. Для чого застосовують електронні детектори? Наведіть приклади
найуживаніших електронних детекторів.
3. Поясніть фізичні основи роботи сцинтиляційних детекторів.
4. Поясніть принцип роботи лічильника Гейгера.
5. У чому полягає внутрішнє і зовнішнє гасіння розряду в лічильнику
Гейгера?
6. Що називають часом відновлення робочого режиму лічильника?
7. Що називають роздільною здатністю лічильника?
8. Що називають ефективністю лічильника? Отримайте формулу для
ефективності лічильника.
Література: [1, § 255–268; 2, т. 3, § 70–73; 3; 4].
38

Лабораторна робота № 3.17
Тема. Визначення активності і маси радіонукліда
Мета роботи: вивчення явища природної радіоактивності. Вимірювання
активності радіонукліда. Визначення маси радіонукліда за його активністю.
Технічне оснащення
Детектор іонізуючих частинок СТС-5 (або СБМ-20) на панелі,
електронний

лічильник

електричних

імпульсів

"Кварц",

секундомір,

радіонуклід на спеціальному штативі, з’єднувальні провідники.
Короткі теоретичні відомості
Природна радіоактивність - це спонтанне перетворення ядер одних
елементів на ядра інших елементів, що супроводжується випромінюванням
частинок. Ізотопи радіоактивних ядер – це нукліди, а радіоактивна речовина це радіонукліди.
Радіоактивне перетворення кожного ядра – явище випадкове й тому
ніякими методами визначити час перетворення ядра неможливо. Для
радіоактивного

перетворення

дуже

великого

числа

однакових

ядер

виконуються статистичні (імовірнісні) закономірності. Їх і виражає закон
радіоактивного розпаду. З дуже великого числа N однакових ядер протягом
часу dt зазнають радіоактивного перетворення dN ядер, причому

dN = −λNdt ,

(17)

де λ – стала для даного ізотопу величина, або стала розпаду.
Розв’язком даного рівняння буде

N = N 0 exp(−λt ) ,

(18)

де t – тривалість радіоактивного перетворення ядер; N0 – число ядер у
початковий момент часу; N – число ядер, що залишилися (ядер, які ще не
зазнали радіоактивного перетворення).
Формула (18) виражає закон радіоактивного розпаду.
Результати

експериментальних

радіонукліда зменшується за законом
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досліджень

показують,

що

маса

m = m0 exp(−λt ) ,
що збігається зі статистичним законом (18).
Продукти

радіоактивного

розпаду

(дочірні

ядра)

можуть

бути

радіоактивними або нерадіоактивними. Період напіврозпаду – це проміжок
часу, протягом якого зазнає радіоактивного перетворення половина вихідного
числа ядер.
Якщо час розпаду t дорівнює періоду напіврозпаду T1/2, то число ядер, що
залишилися, також дорівнює половині вихідного числа ядер.
Тоді

N
ln 2
= N 0 exp( −λ T ) , λ =
.
2
2
Середня тривалість життя ядра - це проміжок часу τ, протягом якого
число радіоактивних ядер зменшується в e разів.

N
1
= N 0 exp(−λτ ) , λ = .
e
τ
Цим і визначається фізичний зміст сталої розпаду.
Швидкість радіоактивного перетворення радіонукліда характеризується
його активністю - числом ядер, що зазнають радіоактивного перетворення за
одну секунду:

A = λN 0 exp(−λt ) , A = λN .

(19)

Одиниця вимірювання активності – беккерель (Бк).
Питома

активність

радіонукліда

–

величина,

яка

визначається

відношенням активності радіонукліда, до його маси:

a=

A
m.

(20)

Радіоактивне перетворення ядер супроводжується випромінюванням
частинок і квазічастинок. Для більшості природних радіоактивних ізотопів
такими частинками є альфа-частинки, бета-частинки і гамма-фотони. Пізніше
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було

встановлено,

що

радіоактивні

перетворення

ядер

можуть

супроводжуватися випромінюванням нейтронів, протонів та ін.
При альфа-розпаді ядро випускає альфа-частинку (

4
2 Не

), масове число

ядра зменшується на 4 одиниці, зарядове число ядра зменшується на 2 одиниці.
Відбувається радіоактивне зміщення за схемою:

X → 24 He+ MZ −−42Y

M
Z

,

де X – вихідне (материнське) ядро; Y – продукт розпаду (дочірнє ядро). Енергія
альфа-частинок, що випускаються ядрами даного ізотопу, дискретна, що вказує
на існування енергетичних рівнів ядер.
Розрізняють

три випадки

бета-розпаду:

електронний бета-розпад,

позитронний бета-розпад і К - захоплення.
1. При електронному бета-розпаді ядро викидає електрон, і зарядове
число його збільшується на одиницю. Відбувається зміщення за схемою:
M
Z

X → −10 e + Z M+1Y .

Спектр енергії електронів, що випускаються ядрами даного ізотопу,
неперервний. За теорії Е. Фермі при електронному бета-розпаді один з
нейтронів ядра перетворюється на протон, електрон і нейтральну частинку
малої маси (порівняно з масою електрона), яку називають антинейтрино:
1
0

n →11 p + −10 e + ν~

2. При позитронному бета-розпаді ядро випускає позитрони і зарядове
число його зменшується на одиницю.
3. При К - захопленні ядро захоплює один електрон з найближчого до
ядра К -шару електронної оболонки атома.
Гамма-випромінювання являє собою жорсткі фотони і як самостійний вид
випромінювання в природі не зустрічається. Енергія гамма-фотонів, що
випускаються ядрами дочірніх ізотопів, дискретна. Це значить, що при
випусканні гамма-фотонів дочірні ядра переходять із більш високих
енергетичних рівнів на менші.
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Метод вимірювання

2

3

1

Рис. 17
Для вимірювання активності радіонукліда в даній роботі застосовується
установка,

показана

на

рис.

17.

Максимальна

швидкість

підрахунку

застосовуваного лічильника іонізуючих частинок 1 (СТС-5 або СБМ-20)
становить 2·105 частинок за хвилину. При потраплянні в лічильник іонізуючої
частинки в інтегруючому колі формується імпульс напруги. Електронний
лічильник 2 вимірює число цих імпульсів і видає інформацію на цифровому
табло. Як радіонуклід застосовується ізотоп урану-238, що входить до складу
оцтово-кислого уранілу,
UO2(C2H3O2)•2Н2O.
Порошок оцтово-кислого уранілу нанесений тонким шаром у заглибленні
спеціального штативу 3 (рис. 17). Випромінювання тонкого шару суміші
відбувається у двох напрямках координатної осі. Якщо штатив і лічильник
розташовані так, щоб лічильник зареєстрував за один хвилину всі n частинок,
що йдуть в одному напрямку, то активність радіонукліда (Бк)

A=

2n −n ф
60
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,

(21)

де nф- середнє число частинок природного фону радіації, зумовленого
космічними променями, сонячною радіацією й радіоактивним забрудненням
атмосфери.
При багаторазовому вимірюванні активності середня відносна похибка E1
її вимірювання визначається як похибка прямих вимірювань. Еквівалентна маса
радіонукліда

m = m0 N =

M
N,
Na

де m0 – маса одного атома; N – число атомів радіонукліда; Na – число Авогадро;
М – молярна маса. Число атомів радіонукліда можна визначити за його
активністю

N=

A AT1 / 2
=
.
λ
ln 2

m=

AT
M
= 1/ 2 ,
Na
ln 2

Отже,
(22)

де T1/2 - період напіврозпаду радіонукліда.
Для розрахунків брати:
М = 0,238 кг/моль; Na = 6,02·1023 1/моль; T1/2 = 1, 44·1017 с; ln2 = 0,693.
Відносна похибка визначення маси

E2 =

∆M ∆Aср ∆T1 / 2 ∆N a ∆ (ln 2)
+
+
+
+
.
M
Aср
T1 / 2
Na
ln 2

(23)

Для розрахунків варто брати:
∆M = 0,0005 кг/моль; ∆T1/2 = 0,005·1017 c; ∆Na = 0,005·1023 1/моль;
∆(ln2) = 0,0005.
Абсолютна похибка визначення маси може бути знайдена як абсолютна
похибка непрямого вимірювання. Питома активність радіонукліда визначається
за формулою (20). Відносна похибка її визначення
E3 = E1 + E2,
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(24)

а абсолютна похибка може бути знайдена як абсолютна похибка
непрямого вимірювання.
Хід роботи
1. Скласти установку, схема якої наведена на рис. 17. Керування роботою
електронного лічильника імпульсів здійснюється кнопкою "Изм. С".
2. Для вимірювання природного фону іонізуючих частинок nф радіонуклід
зачохлити трубчастим екраном і віддалити від лічильника. Увімкнути в мережу
змінного струму апаратуру. Одночасно ввімкнути секундомір і електронний
лічильник імпульсів, виміряти природний фон протягом 5 хв, обчислити
середнє значення фону nф за один хвилину.
3. Установити штатив з радіонуклідом згідно рис. 17. Одночасно
ввімкнути секундомір і електронний лічильник імпульсів, виміряти число
частинок n, зареєстрованих лічильником СТС-5 за одну хвилину. Описаний у п.
3 дослід повторити не менше ніж 6 разів. Рекомендується перший вимір
уважати за пробний і його результати з розрахунків виключити. Вимкнути
апаратуру.
4. За формулою (21) обчислити п'ять значень активності препарату,
середнє її значення, абсолютну похибку кожного вимірювання, середню
абсолютну похибку й середню відносну похибку як похибки прямих
вимірювань.
5. За формулами (22) і (23) знайти еквівалентну масу радіонукліда,
відносну похибку її вимірювання, а також абсолютну похибку.
6. За формулами (20) і (24) визначити питому активність радіонукліда,
відносну похибку її вимірювання, а також абсолютну похибку вимірювання
питомої активності.
7. Результати вимірювань і розрахунків занести до табл. 7.
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Таблиця 7
Вимірювання активності

Визначення маси

№

nф,

А,

∆А,

nф,

E1,

m,

∆m,

E2,

п/п

1/хв.

Бк

Бк

1/хв.

%

кг

кг

%

Визначення питомої
активності
E3,
a,
∆а,
Бк/кг Бк/кг

1
2
3
4
5
Cр.
Зміст

звіту:

вимірювальної

назва

установки,

й

номер

лабораторної

розрахункові

формули,

роботи,

блок-схема

таблиця

результатів

вимірювань і розрахунків.
Контрольні запитання
1. У чому полягає явище природної радіоактивності? Які частинки (і
квазічастинки) випускають ядра атомів при радіоактивному перетворенні?
2. Запишіть і поясніть формулу залежності маси радіонукліда від часу.
3. Дайте визначення періоду напіврозпаду, виведіть співвідношення між
періодом напіврозпаду і сталої розпаду.
4. Що називається середнім часом життя ядра? Виведіть співвідношення
між середнім часом життя ядра й сталої розпаду.
5. Дайте визначення активності радіонукліда.
6. Що являють собою альфа-частинки? Запишіть і поясніть схему
зміщення при альфа-розпаді.
7. Які перетворення відбуваються в ядрах атомів при електронному й
позитронному бета-розпадах, при К-захопленні електронів? Запишіть і поясніть
схеми зміщення для цих перетворень.
8. Що являє собою радіоактивне гамма-випромінювання?
Література: [1, § 255–268; 2, т. 3, § 70–73; 3; 4].
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Захист звіту з виконаної лабораторної роботи передбачає коротку
співбесіду студента з викладачем, мета якої – оцінити знання студента з
обговорюваної теми курсу фізики, рівень оволодіння ним відповідними
практичними навичками (користування приладами, уміння оцінити похибку
вимірювань, уміння скласти письмовий звіт за даними експерименту, зробити
висновки за результатами роботи), пояснити студентові допущені помилки.
Закінчується захист звіту оцінкою роботи студента в балах.
Нижче наведені критерії оцінювання участі студента в лабораторному
занятті. У підсумку за модуль виставляють середні оцінки, до яких додають
бали за інші види навчальної діяльності (практичні заняття, написання
контрольних тестів, преміальні бали за самостійну роботу над конспектом
лекцій, участь в олімпіадах тощо).
Ваговий бал – 4. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи
дорівнює 4 бали х 5 = 20 балів.
Критерії оцінювання лабораторних робіт:
– підготовка до лабораторної роботи – 1 бал (знання мети і методики
проведення роботи та підготовка протоколу – 1 бал; відсутність необхідних
знань або протоколу – 0 балів);
– виконання лабораторної роботи й оформлення протоколів випробувань –
1 бал (активна участь – 1 бал, пасивна – 0, 5 бала, неучасть – 0 балів);
– захист лабораторної роботи – 2 бали (знання теоретичних основ роботи,
методики експериментальних досліджень та висновків – 2 бали; неповні або
неточні відповіді на запитання – 1 бал; відсутність знань – 0 балів).
Лабораторна робота вважається зарахованою, якщо число набраних балів
становить не менше 3 балів.
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Додаток А
Зразок оформлення звіту до лабораторної роботи
Звіт до лабораторної роботи № 3.13
ВИЗНАЧЕННЯ ШИРИНИ ЗАБОРОНЕНОЇ ЗОНИ НАПІВПРОВІДНИКА

Студента групи

ЕМХ 14-1

Коваленка Сергія

Дата 15.04.2015

(Прізвище, ім’я)

∆E =

R,
Ом
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000

2k (ln R2 − ln R1 )
1/ T2 − 1/ T1

lnR
13,71
13,59
13,46
13,30
13,12
12,90
12,61
12,21

k = 8,62·10–5 еВ/К.

t,
C
24
25
26
27
29
31
35
41

T,
K
297
298
299
300
302
304
308
314

0

1/T,
1/K
0,003367
0,003356
0,003344
0,003333
0,003311
0,003289
0,003247
0,003185

∆E,
еВ

1,49

lnR

1/T,
1/K
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Додаток Б
Одиниці СІ
Назва

Позначення

Фізична
величина

Визначення

метр

м

довжина

Метр дорівнює довжині шляху, який світло
проходить у вакуумi за 1/299 792 458 секунди

маса

Кілограм точно дорівнює масі міжнародного
прототипу
кілограма
(платино-іридієвого
циліндра), що зберігається в Міжнародному
бюро мір та ваг, Севр, Франція

час

Секунда дорівнює часу, за який відбуваються
точно 9 192 631 770 періодів випромінювання,
що відповідають переходу між двома
надтонкими рівнями незбудженого атома Цезію133 при температурі нуль кельвін

кілограм

секунда

ампер

кельвін

моль

кандела

кг

с

А

Ампер – це сила постійного електричного
струму, що, протікаючи по двох прямих
паралельних провідниках нескінченної довжини
сила
з
незначним
поперечним
перерізом,
електричнорозташованих на відстані 1 метр один від одного
го струму
у вакуумі,
створює
між
цими
провідниками силу,
яка
дорівнює
−7
2×10 ньютон на метр довжини

К

термодина–
Кельвін
точно
дорівнює
1/273,16
мічна
термодинамічної температури потрійної точки
температур
води
а

моль

Моль – кількість речовини, що містить стільки ж
кількість елементарних
частинок
(атомів, молекул,
речовини електронів тощо), скільки атомів міститься в
0,012 кілограма вуглецю-12

кд

Кандела – це сила світла у визначеному
напрямку
від джерела,
що
випромінює
монохроматичне випромінювання з частотою
сила світла
540×1012 герц та
має
інтенсивність
випромінювання в цьому напрямку 1/683 ват
на стерадіан.
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної
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