
Викладач : Вітренко А.М. Суми : 2021. 

Лабораторна робота 8 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ДІОДА 
 

Мета роботи: знаходження диференціального опору діода. 
Приладдя: віртуальний стенд LabVIEW. 

 
Теоретичні відомості 

 
Напівпровідники – великий клас речовин, що за величиною питомого опору 

або провідності посідають проміжне місце між провідниками та діелектриками. 
Характерною рисою напівпровідників є збільшення провідності з 

підвищенням температури, саме це їх відрізняє від провідників (металів). 
Причиною температурної залежності є те, що зі зростанням температури 
тепловий рух руйнує зв’язок електронів у кристалічній решітці, при цьому 
частина електронів вивільняється і стає носіями заряду. Зв'язок електронів у 
кристалічній ґратці напівпровідника, окрім теплового руху, можуть розірвати 
різні зовнішні впливи: світло, сильне електричне поле, потік швидких частинок 
тощо. 

Крім відмінної температурної залежності провідності напівпровідники 
відрізняються від металів також і вираженою залежністю провідності від 
концентрації домішок та різноманітного електромагнітного випромінювання. 
Власне тому напівпровідники характеризуються високою чутливістю 
електричної провідності до зовнішнього впливу, а також до концентрації 
домішок і дефектів в кристалічних ґратках, бо зазвичай енергія активації 
електронів, що знаходяться поблизу дефектів або домішок, набагато менша, ніж 
в ідеальному кристалі даного напівпровідника. 

Можливість у великих межах змінювати електричну провідність 
напівпровідникових матеріалів електричним та магнітним полем, підвищенням 
або зниженням температури, внесенням домішок і т.п. є основою їх величезних 
та усіляких застосувань. За хімічним складом розрізняють неорганічні й 
органічні напівпровідникові матеріали, а за будовою – рідинні, аморфні, 
кристалічні. Найбільш широко використовуються неорганічні кристалічні 
напівпровідники. 

Якщо два напівпровідникові матеріали, що мають різні типи провідності 
(електронну, діркову), привести в контакт один до одного, то на межі розділу 
виникне різниця концентрацій вільних носіїв електричних зарядів з одним 
знаком (рис. 8.1а), тобто 𝑝𝑝𝑝𝑝  ≫  𝑝𝑝𝑛𝑛 і 𝑛𝑛𝑛𝑛  ≫  𝑛𝑛𝑝𝑝. 

За рахунок явища дифузії електрони із області n, де їх концентрація більша, 
будуть рухатися в p-область, де їх концентрація менша, і рекомбінувати з 
дірками. Дірки із області р, навпаки, будуть переміщуватися в n-область і 
рекомбінувати там з електронами. В наслідку таких рухів на межі поділу 
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Рисунок 1.1 – Контакт двох напівпровідників з різним типом провідності (а), 

потенціальний бар’єр в електронно-дірковому переході (б) [4] 
 

напівпровідників в області n залишаються йони з позитивним зарядом (атоми 5-
ти валентних домішок, які втратили електрон), а в p-області – від’ємно заряджені 
йони акцепторних домішок, які отримали електрон. Відмітимо, що йони 
нерухомі. Отже, в результаті дифузії основних носіїв заряду виникає граничний 
шар l (електронно-дірковий, p-n-перехід), один бік якого заряджений від’ємно 
(область p), а інший – додатно (область n). Різниця потенціалів (напруга), яка 
створюється такими електричними зарядами називається контактною або просто 
потенціальний бар’єр φк (рис.8.1б). Він призводить до гальмівної дії на основні 
носії електричних зарядів і прискорюючої − на неосновні. Якщо зовнішнє 
електричне поле відсутнє, внутрішнє електричне поле p-n-переходу призводить 
до рівності потоків носіїв електричних зарядів з однаковим знаком в обох 
напрямках. В цьому випадку сумарний струм через p-n-перехід дорівнює нулю. 
Електрони, які потрапляють до p-n-переходу із області n, відштовхуються 
негативно зарядженими йонами, а дірки області р – позитивно зарядженими 
йонами. Отже, p-n-перехід – це область на границі розділу двох напівпровідників 
з різним типом провідності, яка має збіднену рухомими зарядами ділянку та 
характеризується потенціальним бар’єром і великим внутрішнім опором як у 
діелектриках. 

У випадку різної концентрації домішок в областях р і n напівпровідниковий 
перехід проникатиме глибше в ту область, в якій домішкова концентрація менше. 
Значення контактної різниці потенціалів φк визначається співвідношенням 
концентрації однойменних зарядів з обох боків p-n-переходу і знаходиться за 
формулою 
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φк = φт ln �
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑛𝑛
� = φт ln�

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑝𝑝
� , (8.1) 

 
де 𝜑𝜑т = 𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑞𝑞⁄  – тепловий потенціал; k = 1,38⋅10–23 Дж/К – стала Больцмана; Т – 
абсолютна температура (за шкалою Кельвіна); q = 1,60⋅10–19 Кл – заряд 
електрона. 

Якщо температура кімнатна (наприклад, Т = 293 К), потенціальний бар’єр 
приблизно дорівнює 0,026 еВ. 

Контактна різниця потенціалів φк для кремнієвих (Si) напівпровідників має 
величину 0,7÷0,8 еВ, для германієвих (Ge) 0,3÷0,4 еВ. Ширина p-n-переходу при 
цьому складає долі мкм. 

Якщо напівпровідниковий перехід підключити до джерела зовнішньої 
напруги, полярність якого спрямована назустріч контактній різниці потенціалів 
переходу (рис. 8.2а), то дірки р-області відштовхуються від позитивного 
потенціалу електричного джерела і рухаються в бік p-n-переходу. Відбувається 
їх часткова рекомбінація з від’ємними йонами акцепторної домішки, p-n-перехід 
звужується зі сторони області р. Електрони області n відштовхуються від’ємним 
полюсом електричного джерела і переміщуються до напівпровідникового 
переходу. Відбувається їх рекомбінація з позитивними йонами донорної 
домішки, p-n-перехід звужується також зі сторони області n. Як результат, 
потенціальний бар’єр p-n-переходу знижується, дифузія основних носіїв 
електричних зарядів через нього збільшується. При такому підключенні джерела 
електричної енергії через напівпровідниковий перехід проходить 
 

 
Рисунок 8.2 – Схематичне зображення прямого (а) та зворотного (б) 

включення p-n-переходу до зовнішнього джерела живлення 
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електричний струм, який має назву прямого струму p-n-переходу. А зовнішня 
напруга називається прямою напругою. Значення контактної різниці потенціалів 
p-n-переходу зменшується на значення прямої напруги 𝜑𝜑р−п = 𝜑𝜑к − 𝑈𝑈пр. 
Описаний процес називається інжекція основних носіїв електричного заряду. 
Інжекція – це явище перенесення основних носіїв електричного заряду через 
напівпровідниковий перехід при зменшенні величини його потенціального 
бар’єра. 

При зміні полярності зовнішнього джерела електричної енергії на 
протилежну основні носії електричних зарядів (електрони області n, дірки 
області p і) притягуються до відповідного полюса джерела електричної енергії 
(рисунок 8.2б). В результаті цього ширина напівпровідникового переходу і 
величина його контактної різниці потенціалів збільшуються:  𝜑𝜑р−п = 𝜑𝜑к + 𝑈𝑈зв. В 
свою чергу, неосновні носії електричних зарядів (дірки області n, електрони 
області p) відштовхуються від відповідного полюса джерела електричної енергії 
і рухаються до напівпровідникового переходу. На неосновні носії електричного 
заряду електричне поле p-n-переходу проявляє притягувальну дію. Тому ці 
зарядженні частинки під його впливом перетинають напівпровідниковий перехід 
і зумовлюють так званий зворотній електричний струм p-n-переходу. При цьому 
прикладена електрична напруга називається зворотною. Описаний процес 
називається екстракція неосновних носіїв електричного заряду. Екстракція – 
явище перенесення неосновних носіїв електричного заряду через p-n-перехід. 
Отже, зворотний електричний струм обумовлюється неосновними носіями, що 
утворюються під впливом температури. Тому зворотний електричний струм 
також називається тепловий. 

Для визначення величини електричного струму через напівпровідниковий 
перехід використовується рівняння Шоклі 
 

𝐼𝐼 = 𝐼𝐼0 �𝑒𝑒
𝑈𝑈
𝜑𝜑𝑇𝑇 − 1� , (8.2) 

 
де 𝐼𝐼0 – зворотній електричний струм насичення; 𝑈𝑈 – напруга зовнішнього 
джерела електричної енергії, яка прикладається до напівпровідникового 
переходу; 𝜑𝜑𝑇𝑇 – тепловий потенціал (див. формулу 8.1); 𝑒𝑒 = 2,718 – основа 
натуральних логарифмів. Пряма напруга у формулі (8.2) береться зі знаком «+», 
зворотна – зі знаком «–». 

Функціональна залежність між електричним струмом і напругою має назву 
вольт-амперної характеристики (ВАХ) напівпровідникового переходу. 

На рисунку 8.3 показані графіки ВАХ напівпровідникового переходу. 
Прямий електричний струм p-n-переходу утворюють основні носії електричного 
заряду, а зворотний – неосновні. В наслідок того, що концентрація основних 
носіїв електричного заряду в декілька разів більше концентрації неосновних 
носіїв заряду, прямий електричний струм в декілька разів більше за зворотний. 
Тому p-n-перехід характеризується односторонньою провідністю (вентильною 
властивістю). 
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Рисунок 8.3 – ВАХ p-n-переходу 
 
При прямій напрузі порядку 0,1 В можна не враховувати 1 у формулі (8.2). 

Для конкретного значення 𝑈𝑈пр = 0,1 В при кімнатних температурах 
 

𝑒𝑒
𝑈𝑈пр
𝜑𝜑т =  𝑒𝑒

0,1
0,025 ≈ 55 ≫ 1. 

 

При зворотній напрузі порядку 0,1 В доданок 𝑒𝑒
𝑈𝑈зв
𝜑𝜑т  є знехтовно малим. Наприклад, 

для конкретного значення 𝑈𝑈зв= 0,1 В 
 

𝑒𝑒
𝑈𝑈зв
𝜑𝜑т =  𝑒𝑒

−0,1
0,025 ≈ 0,018 ≪ 1. 

 
Отже, на практиці для якісних розрахунків можна припустити: 

 

𝐼𝐼пр = 𝐼𝐼0e
𝑈𝑈
𝜑𝜑𝑇𝑇 , (8.3) 

𝐼𝐼зв = −𝐼𝐼0. (8.4) 
 

Прямий і зворотний електричні струми визначаються також температурою. 
Основною причиною вивчення напівпровідників є виробництво 

напівпровідникових приладів. Це діоди, транзистори, тиристори, термістори, 
фотогальванічні елементи, фототранзистори, фоторезистори, лазери й 
інтегральні схеми. Діоди містять єдиний p-n-перехід і найбільш широко 
використовуються в схемах для перетворення змінної напруги в постійну 
(наприклад, в джерелах живлення постійного струму). Вони також 
застосовуються в схемах множення, зсуву, обмеження і регулювання напруги. 
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Оскільки вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода 
нелінійна (рис. 8.3), вводиться поняття диференціального опору: 
 

𝑟𝑟 =
𝑑𝑑𝑈𝑈
𝑑𝑑𝐼𝐼 . (8.5) 

 
З виразу (8.2) можна записати 
 

𝑑𝑑𝐼𝐼 = 𝐼𝐼0𝑒𝑒
𝑈𝑈
𝜑𝜑𝑇𝑇 ∙

𝑑𝑑𝑈𝑈
𝜑𝜑𝑇𝑇

. 

 
Враховуючи (8.3) 
 

𝑑𝑑𝐼𝐼 = 𝐼𝐼 ∙
𝑑𝑑𝑈𝑈
𝜑𝜑𝑇𝑇

⟹
𝑑𝑑𝑈𝑈
𝑑𝑑𝐼𝐼 =

𝜑𝜑𝑇𝑇

𝐼𝐼 . 

 
Таким чином, 
 

𝑟𝑟 =
𝜑𝜑𝑇𝑇

𝐼𝐼 . (8.6) 
 
Формула (8.6) визначає диференціальний опір діода для заданої сили струму. 
 

Хід виконання роботи 
 
1. Запустіть на персональному комп’ютері під управлінням операційної 

системи Windows програмний додаток (віртуальний стенд) «ВАХ.exe» (див. 
рисунок 8.1). Натисніть кнопку . 
 

 
Рисунок 8.1 – Віртуальний стенд LabVIEW «ВАХ.exe» 



Викладач : Вітренко А.М. Суми : 2021. 

2. Виставіть згідно вашого варіанта значення параметрів струму насичення 
I0 та температури t (див. таблицю у додатку). 

3. Запишіть значення теплового потенціалу 𝜑𝜑𝑇𝑇. 
4. Виставіть згідно вашого варіанта значення напруги 𝑈𝑈1. 
5. Виставіть значення напруги 𝑈𝑈2 = 𝑈𝑈1 + Δ𝑈𝑈, де Δ𝑈𝑈 настільки мале значення 

напруги (підбирається експериментально), що на інтервалі [𝑈𝑈1,𝑈𝑈2] ВАХ має 
вигляд прямої лінії. Заповніть таблицю 8.1. 

6. Знайдіть відповідні значення I1, I2 сили струму. Заповніть таблицю 8.1. 
7. Відповідно до (8.5) за формулою 
 

𝑟𝑟𝑒𝑒 ≈
𝑈𝑈2 − 𝑈𝑈1
𝐼𝐼2 − 𝐼𝐼1

 

 
розрахуйте експериментальне значення диференціального опору діода. Заповніть 
таблицю 8.1. 

8. За формулою (8.6) розрахуйте теоретичне значення диференціального 
опору діода rт. Замість I підставляйте I1. Заповніть таблицю 8.1. 

9. Запишіть висновок. 
 
Таблиця 8.1 

№ 𝑈𝑈1, В 𝑈𝑈2, В 𝐼𝐼1, А 𝐼𝐼2, А 𝑟𝑟𝑒𝑒, Ом 𝑟𝑟т, Ом 
1       
2       
3       
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Додаток 
 

Варіант I0, А t, °C 𝑈𝑈1, В 
1 2 3 

1 1E-6 27 0,3 0,35 0,4 
2 1E-6 27 0,31 0,36 0,41 
3 1E-6 27 0,32 0,37 0,42 
4 1E-6 27 0,33 0,38 0,43 
5 1E-6 27 0,34 0,39 0,44 
6 1E-6 30 0,3 0,35 0,4 
7 1E-6 30 0,31 0,36 0,41 
8 1E-6 30 0,32 0,37 0,42 
9 1E-6 30 0,33 0,38 0,43 
10 1E-6 30 0,34 0,39 0,44 
11 1E-9 33 0,5 0,55 0,6 
12 1E-9 33 0,51 0,56 0,61 
13 1E-9 33 0,52 0,57 0,62 
14 1E-9 33 0,53 0,58 0,63 
15 1E-9 33 0,54 0,59 0,64 
16 1E-12 36 0,7 0,75 0,8 
17 1E-12 36 0,71 0,76 0,81 
18 1E-12 36 0,72 0,77 0,82 
19 1E-12 36 0,73 0,78 0,83 
20 1E-12 36 0,74 0,79 0,84 

 


