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1 НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ

1.1 Загальні відомості

Точного означення поняття “напівпровідник” не існує. Взагалі, так
називають речовини, які за значенням електричної провідності займають
місце поміж провідниками та діелектриками. Приблизне означення понят-
тя “напівпровідник” ґрунтується на значенні питомої електричної провід-
ності, яка лежить у межах від 10-6 до 108 См/м, що відповідає питомому
електричному опору від 10-6 до 108 Ом·м. Але вже на перший погляд у цьо-
му означенні є суперечність, тому що до цього діапазону значень питомого
опору можуть відносити резистивні композиції суміші провідників з діеле-
ктриками, напівметали і деякі діелектрики.

Друге означення напівпровідника можна дати, користуючись класи-
фікацією всіх речовин за даними зонової теорії (див. розділ перший). За
значенням ширини забороненої зони до напівпровідників належать речо-
вини, в яких вона становить від 0,1 до 3 еВ.

Напівпровідники відрізняються від провідників більш низькою пи-
томою електропровідністю, що пояснюється суттєво меншою концентраці-
єю вільних електронів – в металах вона становить 1028 м-3, тоді як напів-
провідник з концентрацією 10-25 м-3 належить до виродженого і не може
використовуватися за своїми призначеннями.

Друга суттєва відміна полягає в тому, що питома електропровідність
напівпровідника збільшується при зростанні температури і, навпаки, зме-
ншується при її зниженні. Це пояснюється, перш за все, зміною концент-
рації вільних носіїв заряду, тоді як в металах концентрація не залежить від
температури. Для уточнення цієї різниці розглянемо характер зміни пито-
мої електропровідності γ твердих тіл, за температури, яка змінюється у на-
прямку до абсолютного нуля ( рис. 1.1)

У металів електропровідність збі-
льшується, і деякі з них переходять у
надпровідниковий стан, а у  напівпровід-
ників – навпаки, зменшується – і вони
стають діелектриками. Це відбувається
лише тому, що в провідниках неможлива
з’ява вільних носіїв заряду зі зміною те-
мператури, це цілком пов’язано з амплі-
тудою коливань атомів у вузлах гратки, а
в напівпровідниках, навпаки, для з’яви в
них вільних носіїв заряду необхідно під-
вищити теплову енергію. Саме тому такі
носії заряду називають тепловими, або
рівноважними.

1 2

Ύ

Рисунок 1.1 – Залежність питомої
провідності металів (1) та

напівпровідників (2)
від температури

Т, К
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Додаткову енергію можна підвести до напівпровідника й у інший
спосіб (наприклад, освітлюванням, випромінюванням тощо). В цьому разі
нові додаткові носії заряду називають нерівноважними.

Надто впливають на електропровідність напівпровідників атоми сто-
ронніх елементів (домішок). Це відкриває широкі можливості для керуван-
ня електрофізичними властивостями напівпровідникових матеріалів.

Тепер спробуємо дати означення напівпровідника відповідно до ви-
щесказаного. Напівпровідник – це речовина, найважливішими властивос-
тями якої є значна залежність його електропровідності від дії зовнішніх
чинників та домішок.

Напівпровідники відрізняються й від діелектриків, поперше, біль-
шою електропровідністю, що спричинено суттєво більшими концентраці-
ями й рухомістю вільних носіїв заряду в напівпровідниках. Подруге, є
суттєва різниця в характері електропровідності. Для більшості діелектриків
має місце іонна електропровідність, тоді як напівпровідники, що викорис-
товуються в електроніці, мають електронну електропровідність.. Потретє,
питома електропровідність діелектриків у змінних електричних полях че-
рез велику масу іонів надто залежить від частоти, тоді як для напівпровід-
ників ця залежність є значно менша, і вони мають більш широкий діапазон
робочих частот.

Основною ознакою класифікації напівпровідників можна вважати
тип електропровідності, за якою вони можуть бути: типу N (negative), які
мають переважно електронну електропровідність, й типу P (positive),  які
мають переважно діркову електропровідність. Ця класифікація стосується
домішкових (не власних) напівпровідників. Бездомішкові (власні) напів-
провідники типу і мають однакову концентрацію електронів ni і дірок pi
(індекс і свідчить про те, що мова йде про власний напівпровідник), тобто
ni = pi.

Другою ознакою класифікації є їхній склад – органічні чи неорганіч-
ні напівпровідники. ( В техніці сьогодні переважно використовують неор-
ганічні напівпровідники). Неорганічні напівпровідники розподіляються за
кількістю елементів, котрі входять до їхнього складу, на прості (германій,
кремній, селен, та інші) і складні, до складу яких входять два і більше еле-
менти, наприклад, арсенід галію (GaAs), фосфід індію (InP). Складні на-
півпровідники утворюються з атомів різних хімічних елементів. Їхні хіміч-
ні з’єднання мають позначення Am

xBn
y. В цій формулі верхні індекси (m та

n) означають номери груп періодичної системи Д.І. Менделєєва, в яку вхо-
дять відповідні елементи, а нижні (x та y) – означають число атомів кожно-
го елемента у з’єднанні. Наприклад, арсенід галію GaAs належить до
з’єднання типу AIIIBV, а оксид міді Сu2O – до з’єднання типу AI

2BVI.
Найважливішими електричними показниками властивостей напів-

провідників є:
 питома електрична провідність γ (См/м), або обернена її величина –

питомий електричний опір ρ ( Омм);
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 концентрація електронів та дірок відповідно p та n;
 температурний коефіцієнт питомої електропровідності та питомого

опору відповідно αγ і αρ;
 ширина забороненої зони ΔЕ (еВ);
 енергія активації донорних та акцепторних домішок відповідно Ед і

Еа;
 робота виходу електрону у електронвольтах;
 коефіцієнт дифузії електронів і дірок та інше.
Слід зауважити, що для напівпровідників у довідниках не наведено

значень питомої електропровідності та питомого опору, тому що вони є
показниками його властивостей лише в разі власної електропровідності,
яка виявляється при температурах, що лежать за межами робочих темпера-
тур. В межах робочих температур для напівпровідника мова йде про домі-
шкову (невласну) електропровідність, яка пов’язана з властивостями на-
півпровідника, з характером та кількістю домішок, а тому може коливатися
у межах кількох порядків.

1.2 Електропровідність напівпровідників

Власна електропровідність напівпровідників

Електрони в ізольованому атомі, згідно з квантовою теорією, мають
дискретні значення енергії. На кожному енергетичному рівні за принципом
Паулі можуть перебувати не більше двох електронів, які повинні мати про-
тилежно спрямовані спини. При утворенні
твердої речовини, тобто при зближенні
атомів на відстань приблизно 10...8 см,
відбуватиметься перекриття хвильових
функцій атомарних електронів, завдяки
чому енергетичні рівні відокремлених
атомів в твердій речовині утворюють цілі
зони енергетичних рівнів електронів, як це
наведено на рис. 1.2. Енергетичні зони,
утворені сукупністю енергетичних рівнів,
називають зонами дозволених значень ене-
ргій, або дозволеними зонами. Дозволені
зони відокремлені одна від одної заборо-
неною зоною, в енергетичному бар’єрі
якої не можуть перебувати електрони в
даному кристалі. Щільність рівнів в до-
зволених зонах велика завдяки тому, що
ширина зони в твердому тілі не перевищує
кількох електрон-вольт, тому рівні зони утворюють квазінеперервний
спектр. Рух електронів на довжині вільного пробігу пов’язаний з накопи-
ченням енергії, якої вистачає для його переміщення у даній зоні і не виста-

Рисунок 1.2 – Енергетичні
діаграми ізольованих атомів
1, 2, 3 (ліворуч) і неметалевої
твердої речовини (праворуч)
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чає для подолання забороненої зони шириною біля одного електрон  во-
льта. Звичайні електричні поля величиною 103...104 В/м невзмозі перевести
електрон з валентної зони в зону провідності через заборонену зону. Це
можливо завдяки тепловим коливанням або при поглинанні фотонів доста-
тньої енергії. Щоб електрон переміщувався в зоні під дією електричного
поля, в цій зоні необхідно мати вільні електричні рівні, не зайняті електро-
нами. Таким чином, можливо зробити висновок: якщо зона незаповнена, то
її електрони беруть участь у електричному струмі. І, навпаки, якщо зона
заповнена повністю, то її електрони не беруть участі в електричному стру-
мі і речовина або проводить електричний струм, або не проводить. Це саме
і є провідники, або діелектрики. Для діелектрика ширина забороненої зони
ΔЕ > 3 еВ, а для напівпровідника ΔЕ < 3 еВ, і ці чисельні значення є досить
умовні. В провідникових матеріалах заборонена зона відсутня, тому що ва-
лентна зона і зона провідності перекриті.

Електропровідність власного характеру розглянемо на прикладі про-
стих напівпровідників, які в таблиці Д. І. Менделеєва посідають четверту
групу, наприклад, германій чи кремній. Ці елементи на зовнішній оболонці
мають по чотири електрони, кожний з яких належить до двох атомів,
з’єднаних ковалентними зв’язками.

Тепер стає зрозумілим, чому електропровідність напівпровідника ся-
гає нуля (рис. 1.1), якщо температура змінюється в напрямку Кельвіна. Це

пов’язано з тим, що всі електрони беруть
участь у створенні ковалентних зв’язків і ві-
льні носії заряду відсутні.

Власні напівпровідники – це такі, які не
мають домішок у забороненій зоні, тому їхня
зонова діаграма має вигляд, зображений на
рис. 1.3, де Ее  нижній енергетичний рівень
зони провідності, а Ев верхній енергетичний
рівень валентної зони, Е0  ширина забороне-
ної зони.

Стрілкою позначено перехід електрона
з валентної зони до зони провідності, який
відбувається внаслідок зовнішнього енерге-
тичного впливу, який називають енергією ак-
тивації Wа. Під час такого переходу негатив-

но заряджений електрон рухається у напрямку, протилежному до напрямку
зовнішнього поля, і розганяється до середньої дрейфової швидкості V. Від-
ношення цієї швидкості V до напруженості поля Е називають рухомістю
електрона n, яка вимірюється у м2/(Вс)

.
E
V

n   (1.1)

У валентній зоні на місці електрона, який її залишив, виникає віль-
ний енергетичний стан, якій називають діркою. Внаслідок цього валентна
зона стає не повністю заповненою і починається спрямований у напрямку

Рисунок 1.3 –Енергетична
діаграма – а, функція роз-
поділу електронів у влас-
ному напівпровіднику при

Т > 0 – б

Рівень
Фермі

Ймовірність заповнення

Ен
ер

гі
я
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поля рух дірок. Рухомість дірок може бути визначена аналогічно до рухо-
мості електрона (1.1). Слід зауважити, що швидкість переміщення елект-
ронів і дірок, тобто їхня рухомість є неоднакові, тому що вони мають різну
інерційність при русі в полі кристалічної гратки напівпровідника. Це
пов’язано з тим, що вони мають різні ефективні маси і у більшості випад-
ків m*n < m*p. Внаслідок цього електропровідність напівпровідників має
слабко перевищений електронний характер.

На рис. 1.3 наведено розподіл електронів за енергіями відповідно до
деякої температури Т > 0, за якої в зону провідності перейшла певна кіль-
кість електронів, залишивши у валентній зоні відповідну кількість дірок. У
кожному разі збудження у власному напівпровідникові одночасно вини-
кають два носії заряду з протилежними знаками, їхні концентрації станов-
лять ni = pi.

.2 iii npn                                             (1.2)
Індекс і означає, що це власні носії заряду.
Для розглянутого випадку питома електропровідність напівпровід-

ника γ складаються з електронної γn та діркової γр електропровідності, тоб-
то

,pnpn epen                                  (1.3)
де е  заряд електрона, μn і μp – відповідно рухомості електронів та дірок.

На рис. 1.3, окрім зонової діаграми, наведено ймовірність розподілу
електронів для власного напівпровідника. Зображення розподілу електро-
нів за енергіями відповідає певній температурі Т > 0, за якої в зону провід-
ності перейшла певна кількість електронів, і їхній розподіл підпорядкову-
ється статистиці Фермі – Дірака.

Криву ймовірності рис. 1.3 обчислюють за допомогою статистики
Фермі:

  ,
1

1
/ kTEE Fe

EP 
                                            (1.4)

де Е  енергія рівня, ймовірність заповнення якого визначаться;
EF – енергія еталонного рівня, на якому ймовірність заповнення дорів-

нює ½ і відносно якого крива ймовірності є симетрична.
Енергію EF називають рівнем Фермі, а відповідний йому потенціал

.
e

EF
F 

Слід зауважити, що в більшості випадків для власних напівпровідни-
ків у формулі (1.4) Е – EF >> kT і тому можна знехтувати одиницею в порі-
внянні з експоненційним членом, тоді

  .kT
EE

n

F

eEP


                                       (1.5)
Аналогічно формулу можна дістати і для дірок. Статистика Фермі –

Дірка може бути застосована і для вироджених напівпровідників (напівме-
талів), з якими можна зустрітися за достатньо високої температури (кТ ве-
лике) або за малої ширини забороненої зони.
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Процент збудження та рекомбінації за будь-якої температури тіла
встановлюється рівноважна концентрація збуджених носіїв – електронів та
дірок:

;2 kT
EE

ci

F
CeNn


                  (1.6)

;2 kT
EE

bp

F
BeNn


                        (1.7)

де Nс – число рівнів одиниці об’єму напівпровідника у вільній зоні (прові-
дності);

Nв – те саме у валентній зоні. Останні величини є відповідні до рис. 1.4.
Коефіцієнт 2 означає, що на кожному рівні, можуть перебувати два елект-
рони. Формули (1.6) і (1.7) є справедливі для рівнів, розташованих поблизу
“дна” зони провідності або “стелі” валентної зони.

У власному напівпровіднику рівень Фермі розташовано усередині
забороненої зони, і тому

EC – EF = EF – EB  або EB – EF = – (EC – EF).
Якщо за початок підрахунку енергії прийняти рівень “стелі” валент-

ної зони ЕВ = 0, тоді формули (1.6) і (1.7) можна перетворити:

;2 2kT
E

Ci eNn



                         (1.8)

;2 2kT
E

Bp eNn


                          (1.9)
Як було зазначено, у рівнянні (1.3) рухомість електронів вище за ру-

хомість дірок, і тому власна електропровідність напівпровідника має слаб-
ко перевищуючий електронний характер.

Домішкова електропровідність напівпровідників

Домішковими називають напівпровідники, які містять донорні або
акцепторні домішки.

Якщо до чотиривалентного кремнію додати домішку, яка має вален-
тних електронів більше, наприклад фосфор, елемент п’ятої групи таблиці
Менделеєва, то для завершення ковалентних зв’язків з ближчими атомами
основної речовини потрібно лише чотири електрони, а п’ятий електрон
фосфору у ковалентному зв’язку участі не бере. Зі своїм атомом він
пов’язаний силою кулонівської взаємодії, а енергія такого зв’язку для фос-
фору становить біля 0,01 еВ. Слід зауважити, що при 300 К теплова енергія
kT = 0,03 еВ і тому при кімнатній температурі, буде відбуватися іонізація
домішкових атомів фосфору внаслідок відриву п’ятого валентного елект-
рона.

Позитивні іони, які виникли завдяки іонізації, перебувають у вузлах
гратки і не можуть брати участі в електропровідності.

Домішку, спроможну віддавати зайві електрони, називають донор-
ною, а напівпровідник з такою домішкою – напівпровідником з електро-
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нною електропровідністю (або nтипу). Щоб п’ятий електрон став віль-
ним і перейшов у зону провідності, необхідно витратити енергію активації
ΔЕд меншу, ніж енергія розриву ковалентного зв’язку ΔЕ. Тепер зрозуміло,
що електричний рівень донорної домішки повинен бути розташований на
зоновій діаграмі поблизу дна зони провідності (рис. 1.4,а).

За температури абсолютного нуля і відсутності зовнішнього напів-
провідника його валентна зона повністю заповнена, зона провідності по-
рожня, а локальні рівні донорної домішки Wд зайняті електронами. При
підвищенні температури спочатку невелика кількість електронів, а далі всі
електрони домішкових рівнів Wд перейдуть у зону провідності, – тобто бу-
де спостерігатися донорна електропровідність. Не треба забувати про те,
що з нею існуватиме значно менша власна електропровідність за рахунок
розриву ковалентних зв’язків з утворенням пар вільних носіїв заряду: еле-
ктрон та дірка. Слід також зауважити, що кількість дірок у порівнянні з кі-
лькістю електронів у напівпровіднику n–типу буде значно менша, тому
електрони називають основними носіями заряду,
а дірки – неосновними носіями.

Тепер розглянемо приклад, коли до напів-
провідників четвертої групи таблиці Менделеєва
уведено домішку елемента третьої групи. У цьо-
му разі три валентних електрони домішкового
атома беруть участь у створенні ковалентних
зв’язків з атомами основної речовини, а четверта
його зв’язка незавершена. Тому така домішка,
здатна захоплювати власний електрон речовини,
називається акцепторною, а напівпровідник з та-
кою домішкою – напівпровідником з дірковою
електропровідністю (або ртипу), тобто основ-
ний заряд у нього – дірки, а неосновні – елект-
рони.

Акцепторна домішка розташовується на зоновій діаграмі (рис. 1.4, б)
поблизу “стелі” валентної зони. Це пов’язано з тим, що для утворення ві-
льної дірки необхідна енергія значно менша, ніж для розриву ковалентного
зв’язку.

Наприклад, в германії для домішки бора його енергія активації ста-
новить біля 0,1 еВ, що є значно менше за енергію ковалентного зв’язку бі-
ля 0,7еВ.

За температури абсолютного нуля і за відсутності зовнішнього впли-
ву на провідник акцепторні домішки є вільні від електронів. Але за підви-
щення температури електрони валентної зони заповнюють локальні рівні, і
у валентній зоні виникає відповідна кількість дірок. Одночасно можливі є
переходи невеликої кількості електронів з валентної зони в зону провідно-
сті, внаслідок чого утворюються пари вільних носіїв: електрон  дірка.

Поряд з донорними і акцепторними домішками у напівпровідниках
можуть міститись домішки, енергетичні ріні яких розташовано далеко від

Рисунок 1.4 –
Енергетичні діаг-
рами домішкових
напівпровідників:

донорних – а, акце-
пторних – б
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меж енергетичних зон. Такі рівні називають глибокими. Для германія і
кремнію глибокі рівні виникають, якщо додати до них домішки атомів мі-
ді, золота, платини, кобальту тощо.

1.3 Вплив зовнішніх чинників на електропровідність напівпровідників

Електропровідність напівпровідників складається з електронної та
діркової складових струму, відповідно (1.3) залежить від концентрації но-
сіїв заряду, їхньої рухомості, які, в свою чергу, залежать від температури.
Саме в такому порядку і розглянемо ці обставини.

1.4 Температурна залежність концентрації носіїв заряду

Для на-
півпровідника
nтипу зале-
жність конце-
нтрації заряду
від темпера-
тури відпові-
дає рис. 1.5.
За низьких

температур
ділянка аб

характеризує
концентрацію

носіїв, зумов-
лену домішка-
ми. Нахил ді-
лянки аб ви-

значається
енергією активації домішки Wд. З підвищенням температури кількість носі-
їв зростає, доки всі електронні ресурси домішки не “виснажаться” (точка
б), тобто на ділянці бв домішки виснажені. Подальше підвищення темпе-
ратури веде до зростання концентрації носіїв внаслідок переходу електро-
нів через заборонену зону (ділянка вб). Нахил цієї ділянки характеризує
ширину забороненої зони напівпровідника. Кут нахилу ділянки аб зале-
жить від концентрації домішки Nд1, тому що енергія активації домішкових
атомів визначається їхньою взаємодією, яка залежить від відстані поміж
ними LN1, пов’язаною з концентрацією у такий спосіб:

.1
3 1

1
Д

N N
L                (1.10)

З рис 1.5 видно, що з підвищенням концентрації домішок перехід від
ділянки аб (чи гд), на якій концентрація носіїв зумовлена домішками, до

Рисунок 1.5 – Залежність концентрації носіїв  заряду в напівпровідни-
ку від температури при різних концентраціях донорної домішки
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ділянки бв (чи гд), відповідаючій виснаженій домішці, зсувається до
більш високих температур. За високої концентрації домішки WД3 = ≈ 0 і
крива складається з двох ділянок – жз і зи. На першій концентрація но-
сіїв заряду постійна до температури, за якої носії розпочнуть переходити
через заборонену зону і напівпровідник стає виродженим.

1.5 Температурна залежність рухомості заряду

Згідно з експериментом, у деяких напівпровідників, і навіть діелект-
риків, у яких питома електропровідність значно менша, ніж у металів, ру-
хомість носіїв може бути значно більшю, тобто електрони в погано прові-
дних кристалах можуть рухатись більш вільно, ніж у металах. Рухомість
носіїв заряду визначається у такий спосіб:

,
**

сер

ТV
L

m
e

m
e

                             (1.11)

де е  заряд електрона,
τ  час вільного пробігу,
VТ середня швидкість руху електронів,
Lсер  довжина вільного пробігу.

Більша рухомість зумовлена малою ефективною масою носія заряду
m* і більшим часом вільного руху, точніше часу релаксації τ0. В напівпро-
відниках ефективна маса носіїв заряду може бути як більшою так і мен-
шою за масу вільного електрона. Час релаксації характеризує падіння
струму після зняття поля і зумовлюється процесами розсіювання рухомих
в напівпровіднику електронів. Чим більша частота зіткнень і чим вони ін-
тенсивніше, тим менше час релаксації і рухомість росте. За кімнатної тем-
ператури середня швидкість теплового руху вільних електронів υт в не ви-
родженому напівпровіднику і в діелектрику становить біля 105 м/с. При
цьому довжина хвилі електрона біля 7 нм, а в металах – 0,5 нм. Через бі-
льшу довжину хвилі електрона в напівпровіднику і в діелектрику, порівня-
но з металом неоднорідності порядку розмірів атомів незначно впливають
на розсіювання електронів. У деяких чистих напівпровідниках рухомість
стає 10 м2(Вс), у інших вона менше: 10-4 (Вс). Обчислена за (1.11) довжи-
на вільного пробігу становить частку міжатомних відстаней у гратках, а
треба, щоби вона була менша за відстань поміж сусідніми атомами.

На температурну залежність рухомості впливають теплові коливання
атомів чи іонів кристалічної гратки; домішки в іонізованому чи нейтраль-
ному стані; різноманітні дефекти гратки.

В напівпровідниках з атомною граткою розсіяння носіїв заряду від-
бувається на теплових коливаннях гратки та іонізованих домішках. Ці два
механізми розсіювання призводять до появи двох ділянок в температурній
залежності рухомості. При розсіянні носіїв на теплових коливаннях гратки
середня довжина вільного пробігу Lсер є однакова для носіїв заряду з різ-
ними швидкостями й обернено пропорційна абсолютній температурі на-
півпровідника. У формулі (1.11) Lсер~1/Т, а υТ~ Т , тому
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Т
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На практиці ця залежність інколи не виконується і спостерігається
більш різка залежність рухомості від температури аж до μ ~ 1/Т3. За низь-
ких температур в напівпровідниках з атомною граткою перевищує меха-
нізм розсіяння заряджених часток при збільшенні швидкості, при цьому
зменшується й час впливу поля. Тому Lсер~Т2, а рухомість відповідно з ви-
разом:

μ ~1/Т3/2.                                                 (1.13)
Якщо в розсіянні носіїв заряду беруть участь обидва механізми і ко-

ливальний або гратчастий і іонний з перевищеннями одного з них в різних
інтервалах температур, то результуюча температурна залежність μ = F(T)

має максимум (рис 1.6). Хід кривих і положен-
ня максимуму залежить від концентрації домі-
шок. За збільшення концентрації максимуми
зменшуються в бік вищих температур.

1.6 Температурна залежність питомої
провідності напівпровідників

Розглянувши температурну залежність
концентрації й рухомості носіїв заряду, можна
перейти до залежності питомої провідності від
температури.

В напівпровідниках з атомною граткою
рухомість слабко залежить від температури (за степеневим законом). Тому
температурна залежність питомої провідності схожа на температурну за-
лежність концентрації і в основному залежить від неї.

Розглянемо вплив температури на електропровідність на прикладі
донорного напівпровідника, враховуючи, що рухомість електронів є по-
стійна. Якщо температура зменшується у напрямку абсолютного нуля, то
всі електрони пов’язані з атомами і в зоні провідності їх немає, тобто про-
відність дорівнює нулю. Якщо температуру підвищувати, то перш за все
слабко пов’язані електрони атомів домішок почнуть перехід в зону провід-
ності, тому що енергія їхньої активації Ед менша за енергію активації влас-
них електронів. Внаслідок зростання концентрації електронів зростатиме
електропровідність напівпровідника за таким законом:

,
2

дом0дом
kT
ДE

e


              (1.14)
де γдом – постійний коефіцієнт.

Зручніше будувати не графік залежності γ = f (T), a ln γ = f (1/T). Якщо
прологарифмувати (1.14), то дістанемо

Рисунок 1.6 – Залежність
рухомості носіїв заряду в
напівпровіднику за різних

концентрацій домішок
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тобто ln γ лінійно зростає зі зменшенням 1/Т і на графіку рис. 1.7 ділянка 1-
2 відповідає такій залежності.
При подальшому підвищенні температури домішки виснажуються, тобто
всі їх електрони потрапляють в зону провідності і встановлюється постійне
значення провідності ділянка 2–3 аж до температури активації власних
електронів, які потраплятимуть в зону провідності – ділянки 3–4. Врахо-
вуючи, що концентрація власних електронів значно підвищує концентра-
цію домішкових електронів, власна електропровідність суттєво перевищу-
ватиме домішкову і внесок останньої буде незначним. Закон зміцнення
провідності на ділянці 3–4 можна записати за аналогією з (1.14) у такий
спосіб:

.2
влас0влас

kT
E

e



                                       (1.16)

За високих температур напівпровідники за значенням провідності
наближаються до провідників.

Відповідно до виразів (1.14) й (1.16) нахил ділянки 1–2 (кутовий ко-
ефіцієнт) визначається величиною ЕД/2К, а на ділянці 3–4 – величиною
ΔЕ/2К. Дослідження залежності ln γ = f (1/T) дозволяє експериментально
визначити ширину забороненої зони напівпровідника та енергію іонізації
домішок.

На рис. 1.7. наведено кілька кривих відповідно до різних концентра-
цій атомів домішки Nд4 > Nд3 > Nд2 > Nд1. При збільшенні величина γдом збі-
льшується. Водночас за рахунок збільшення взаємодії поміж двома атома-
ми зменшується енергія іонізації домішок, внаслідок чого зменшується на-
хил ліній графіка на ділянці 1–2. за великої концентрації домішок (Nд4) до-
мішковий рівень розширюється й зливається
із зоною провідності і Ед = 0, тобто вже за
низьких температур всі валентні електрони
домішки стають електронами провідності і
концентрація домішкових носіїв заряду не
залежить від температури. Такий напівпро-
відник називають виродженим.

Графік рис. 1.7 є надто ідеалізованим
й не враховує температурну залежність ру-
хомості й наявність у напівпровіднику кіль-
кох видів домішкових дефектів. Тому в реа-
льному напівпровіднику n–типу при збіль-
шенні температури до 100...300 К зменшу-
ється рухомість носіїв заряду за рахунок ча-
стіших зіткнень з атомами кришталевої гратки.

Зробимо такі висновки:
З підвищенням температури провідність напівпровідників збільшу-

ється, тобто їхній температурний коефіцієнт опру є від’ємний (1.14), (1.16)

Рисунок 1.7 – Теоретична
залежність провідності на-
півпровідника від темпера-
тури за різних концентра-

цій домішок
NД4 > NД3 > NД2 > NД1
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і саме цю залежність використовують для виготовлення первинних пере-
творювачів температури – термісторів.

Аналіз залежності γ = f (T) підтверджує можливість управління влас-
тивостями напівпровідника за рахунок уведення в нього домішок, тобто
управління можливе на ділянці, відповідній домішковій електропровіднос-
ті. Враховуючи, що власна електропровідність кремнію, германію виникає
за порівняно низьких температур, то температурний діапазон більшості
напівпровідникових приладів є невеликий (до 100...150°С). Для його роз-
ширення використовують напівпровідникові матеріали з широкою заборо-
неною зоною, наприклад, SiC, GaP.

1.7 Вплив деформації на електропровідність напівпровідників

Електропровідність кристалічних тіл змінюється при деформаціях
внаслідок збільшення чи зменшення (розтягування, стиснення) міжатом-
них відстаней, яке призводить до змінення концентрації та рухомості носі-
їв. Концентрація носіїв заряду може стати менше чи більше внаслідок змі-
цнення ширини енергетичних зон кристалу і зміщення (збільшення) амплі-
туди коливання атомів за їхнього зближення (віддалення). Для металів го-
ловним є змінення рухомості, а для напівпровідників – зміцнення концент-
рації носіїв заряду. Ширина забороненої зони може збільшуватися при
зближенні атомів, і у різних напівпровідників однакові деформації можуть
спричиняти як збільшення, так і зменшення питомої провідності.

Величиною, чисельно характеризуючою змінення питомої провідно-
сті (питомого опору) напівпровідників за деформації, є тензочутливість,
яка характеризується відношенням відносного змінення питомого опору
напівпровідників до відносної деформації у даному напрямку:

.
/
/
ll

d



                    (1.17)

1.8 Вплив світла на електропровідність напівпровідників

Світлова енергія, яку поглинає напівпровідник, спричиняє з’яву до-
даткової кількості носіїв заряду, внаслідок чого підвищується його елект-
ропровідність.

ФОТОПРОВІДНІСТЮ називають збільшення електричної провідно-
сті речовини під дією електромагнітного випромінювання.

Фотопровідність має квантову природу світла. Енергія фотона:




123
ф hE , еВ,                          (1.18)

де λ – довжина хвилі, мкм.
Енергія фотона витрачається у власному напівпровіднику на утво-

рення електронно–діркових пар за рахунок переходу електронів з валент-
ної зони в зону провідності. Тому існує гранична довжина хвилі, енергії
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кванта якої вистачає для того, щоб електрон з найвищого рівня валентної
зони перейшов на найнижчий рівень зони провідності, тобто енергія дорів-
нює ширині забороненої зони.

Звідси за довгохвильовим краєм фотопровідності (ДКФ) можна ви-
значити ширину забороненої зони (рис. 1.8).

Для цього необхідно екстраполювати круто
спадаючу ділянку до перетинання з віссю абсцис і
віднайти довжину хвилі λг й енергію квантів, яка
зумовлює початок фотопровідності. На рис. 1.8 зо-
на І – видима частинна спектра; ІІ – червона; ІІІ –
інфрачервона; ДКФ – довгохвильовий край фото-
провідності; ЕЧ – “тепловий хвіст” кривої.

З рис 1.8 видно, що оптична ширина заборо-
неної зони германія становлює 0,7 еВ, а порогова
довжина хвилі біля 1,8 мкм перебуває в інфрачер-
воній області спектра.

Тепловий хвіст можна пояснити природою коливань кристалічної
гратки, яка призводить до флуктуацій ширини забороненої зони. Підрахо-
вані для досліджуваного напівпровідника поглинання і за даними темпера-
турної залежності, і за даними оптичного краю приблизно збігаються, за
винятком напівпровідників з іонною кристалічною граткою.

З рис. 1.8 можливо підрахувати частотну залежність фотопровіднос-
ті, а саме: в області малої довжини хвилі (ліворуч максимуму кривої) фо-
топровідність зменшується. Це можна пояснити різким збільшенням кое-
фіцієнта поглинання зі зростанням частоти і зменшенням глибини проник-
нення падаючої на тіло електромагнітної енергії. Поглинання відбувається
у тоненькому поверхневому шарі, де й виникає основна кількість носіїв за-
ряду.

З’ява великої кількості збиткових носіїв заряду на поверхні слабко
впливає на провідність всього об’єму напівпровідника, тому що швидкість
поверхневої рекомбінації більше, ніж об’ємної, і проникаючі в середину
неосновні носії заряду збільшують швидкість рекомбінації в об’ємі напів-
провідника.

На фотопровідність напівпровідника впливають інтенсивні опромі-
нення, а також температура. Розглянемо, як саме це відбувається у напів-
провідниках.

1.9 Вплив інтенсивності опромінення
на фотопровідність напівпровідників

Фотопровідність зростає з підвищенням інтенсивності опромінення
внаслідок двох процесів, які відбуваються одночасно і протилежно впли-
вають на фотопровідність.

По-перше, зростає кількість носіїв, по-друге – зростає рекомбінація з
підвищенням концентрації носіїв як одного, так і іншого знаку. На практи-

Рисунок 1.8 – Визна-
чення ширини заборо-
неної зони германію
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ці для деяких випадків залежність фотопровідності від інтенсивності
опромінення має вигляд:

,сер
Х                  (1.19)

де β – постійна, характеризуюча напівпровідник;
 – інтенсивність опромінення;
Х – величина, яка відповідає умовам 0 < Х < 1.
Квантовим виходом внутрішнього фотоефекту називають кількість

пар носіїв заряду, який припадає на один поглинений квант. Квантовий ви-
хід найчастіше дорівнює одиниці, тобто кожний фотон при збудженні гра-
тки дає одну пару носіїв заряду. Наприклад, для германію кожен фотон з
довжиною хвилі від 1 до 1,8 мкм утворює одну пару – електрон і дірку. В
деяких напівпровідниках слабкі дози опромінення спричиняють фотопро-
відність з квантовим виходом більше за одиницю. Це можна пояснити вто-
ринними процесами, які виникають після збудження  первинної пари носі-
їв заряду через недосконалість кристалу. У полікристалічних зразках де-
яких напівпровідникових кристалів на їхній поверхні існують зерна оксид-
них ізолюючих плівок, провідність яких різко зростає під впливом первин-
них фотоелементів. Дія світла на такі напівпровідники призводить до різ-
кого зниження електричного опору зразка, хоча провідність тіла зерен змі-
нюється незначно.

Для експериментального розподілу первинних і вторинних процесів
використовують імпульсну методику короткочасного опромінення дослі-
джуваних зразків, за якого вторинні процеси не встигають розвинутися.

Квантовий вихід, перевищуючий одиницю, спостерігається при
опромінені напівпровідників фотонами, енергія яких в декілька разів пере-
вищує енергію збудження первинних носіїв заряду, тобто, первинні носії
здатні збуджувати додаткові вторинні носії, має місце ефект фотомножен-
ня.

1.10 Вплив температури на фотопровідність напівпровідників

Релаксація фотопровідності – це змінення електричних властивос-
тей напівпровідників під впливом електромагнітного опромінювання в за-
лежності від часу. Після зняття опромінення за термін, який може колива-
тися від мікросекунд до кількох годин для різних напівпровідників. Знання
інерційності фотопровідності різних напівпровідників необхідно при роз-
робці фоторезісторів, до швидкості яких пред’являються високі вимоги. За
швидкістю зростання чи згасання фотопровідності відповідно після вми-
кання чи вимикання світла можна визначити час життя τ0 нерівноважних
носіїв заряду в напівпровідниках.

Час життя нерівноважних носіїв заряду в об’ємі напівпровідника τ0
визначається як відношення збиткової концентрації Δn0 до швидкості змі-
нення цієї концентрації Δn0 внаслідок рекомбінації в об’ємі:
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Дифузійна довжина ν – це відстань, на якій в однорідному напівпро-
відникові за одновимірної дифузії за відсутності електричного й магнітно-
го полів надлишкова концентрація носіїв заряду зменшується внаслідок
рекомбінації в е разів, тобто це середня відстань, на якій носій дифузує за
час життя:

;oppp DL                        (1.21)

,onnn Dl                         (1.22)
де D – коефіцієнт дифузії носіїв заряду відповідного типу.

1.11 Вплив напруженості електричного поля на
електропровідність напівпровідників

За відсутності зовнішнього електричного поля рівноважні носії заря-
ду рухаються у напівпровіднику хаотично і середня швидкість їхнього ру-
ху дорівнює нулю. Якщо зовнішнє електричне поле Е буде прикладене до
напівпровідника, то відповідно до закону Ома густина струму дорівнює
j = γE. В слабкому електричному полі питома провідність напівпровідника
не залежить від напруженості електричного поля ділянки ІІ. Критична на-
пруженість електричного поля Екр відповідає плавній межі поміж ділянка-
ми І і ІІ. Для з’ясування фізичних явищ змінення питомої провідності на-
півпровідника від напруженості поля окремо вплив поля на рухомість і
концентрацію носіїв заряду в об’ємі напівпровідника.

1.12 Вплив напруженості електричного поля
на рухомість носіїв заряду

Незалежність рухомості визначається малим зміцненням швидкостей
носіїв заряду в напівпровіднику, який перебуває в електричному полі.

Швидкість носія – величина векторна, і в електричному полі може
змінюватись як її абсолютне значення, так і напрямок. В слабких полях,
коли виконується закон Ома, вплив поля зводиться до зміни напрямку
швидкості носіїв заряду. З підвищенням напруженості поля абсолютне
значення швидкості збільшується, і на довжині вільного пробігу стає порі-
внянним з початковою швидкістю теплової швидкості, що призводить до
збільшення температури електричного газу і температури тіла. Внаслідок
існування розподілу електронів за значенням швидкості, поряд з електро-
нами з середніми швидкостями з’являються електрони з високими швид-
костями, які мають підвищену кінетичну енергію, тобто умовно високу те-
мпературу (“гарячі електрони”), які можуть полишити напівпровідник
(емісія під впливом поля). Враховуючи зростання кінетичної енергії носіїв
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заряду під впливом напруженості зовнішнього поля, дістана залежність
υ = Е .

Згідно з виразом (1.11) рухомість носіїв заряду визначається відпові-
дно до залежності часу вільного пробігу від швидкості руху носіїв у напів-
провіднику:

  .1
0 




При тепловому механізмі розсіяння в атомних кристалах lсер зале-
жить від υ і υ1, то υ1~   .2/33

ЕЕ   Тобто в сильних полях рухомість носіїв
заряду може як зменшуватись, так і зростати з підвищенням напруженості
поля Е.

Вплив напруженості поля на концепцію носіїв заряду

За напруженості електричного поля 10-6...107 В/м в напівпровіднику
виникають надлишкові носії заряду і його питома провідність зростає за
рахунок ударної іонізації або тунельного ефекту. Розглянемо ці механізми
зростання концепції носіїв.

1.13 Ударна іонізація в напівпровіднику

Ударна іонізація в напівпровіднику нагадує аналогічний процес в га-
зах. Електрон, прискорений на довжині вільного пробігу, накопичує енер-
гію, достатню для збудження спочатку електронів з домішками, а потім,
при подальшому підвищенні поля, збуджує електрони і з вузлів гратки на-
півпровідника. Це буде виконуватися, якщо кінетична енергія іонізуючого
електрона є достатня, щоб після збудження другого електрона перший збе-
ріг енергію не менше, ніж енергію нижчого рівня зони провідності. При
утворенні додаткових вільних електронів внаслідок ударної іонізації одно-
часно виникають порожні домішкові рівні (дірки). Нові носії після приско-
рення можуть створювати нові пари, і так далі. Врівноваження процесів
збудження і рекомбінації призводить до встановлення підвищеної концен-
трації носіїв, яка зростає з підвищенням напруженості електричного поля.

Здатність носіїв заряду утворювати електронно–діркові пари харак-
теризується коефіцієнтом іонізації, який визначається кількістю електро-
нно–діркових пар, утворених носієм на одиниці шляху, і для електронів
має позначку α, а для дірок – β і мають таку залежність від напруженості
поля:

α = Ае-В/Е  і β ≈ 2 α, де А і В – постійні величини.

1.14 Тунельний ефект – внутрішня ємність

Сутність тунельного ефекту полягає в тому, що сильні електричні
поля більше за 107 В/м можуть спричинити прямі електроні переходи по-
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між зоною провідності і валентною зоною. Умови для розвитку механізмів
збільшення числа носіїв заряду можливі в тонких шарах напівпровідників з
підвищеним опором.

1.15 Ефект поля. Контакт напівпровідника з металом

Більшість напівпровідникових приладів ґрунтується на явищах, які
відбуваються на поверхні напівпровідника, чи на контакті напівпровідника
з металом, чи на вузькій межі напівпровідника з різними властивостями.
Всі контактні явища можна пояснити виникненням навколо межі розподі-
лу контактного електронного поля. Його дія на поверхневі шари напівпро-
відника аналогічна дії зовнішнього електричного поля.

Розташуємо напівпровідник n–типу поміж обладнаннями площинно-
го конденсатора. Для утворення однорідного поля увімкнемо до конденса-
тора батарею. Під дією поля у поверхневих шарах напівпровідника відбу-
деться перерозподіл потужних носіїв заряду. Електрони, які є основними
носіями заряду, зміщуються до позитивної обкладинки, і їхня концентрація
на поверхні збільшиться, а дірки, які є неосновними носіями заряду, змі-
щуються вглиб напівпровідника, і їхня концентрація на поверхні змен-
шиться. Отже, в поверхневому шарі виникне внутрішнє електричне поле,
протилежне за напрямком зовнішньому полю, яке перешкодуватиме пода-
льшому зміщенню зарядів. Глибина проникнення цього поля в глибину
становитиме одиниці мікрометрів. Таким чином, під дією електричного
поля, спрямованого перпендикулярно до поверхні, зміцнює концентрацію
носіїв заряду, а також провідність  поверхневого шару напівпровідника. Це
явище називають ефектом поля і використовують в мікроелектроніці в
МДП – структурах (метал, діелектрик, напівпровідник).

В таких пристроях змінюючи потенціал на металевому електроді,
віддаленому від напівпровідника шаром діелектрика, керують електропро-
відністю провідника, а також величиною електричного струму поміж омі-
чними контактами, які називають в МДП – структурі ванітом і стіком.

У вище розглянутому прикладі зімнемо полярність батареї, тобто зі-
мнемо напрямок зовніш-
нього поля так, як зобра-
жено на рис. 1.9, а.

Тепер електрони
зміщуються у глибину, а
дірки – на поверхню напів-
провідника. На поверхні
напівпровідника концент-
рація неосновних носіїв –
дірок – може перевищити
концентрацію електронів –
і напівпровідник з електро-
нного перетвориться на ді-
рковий.

Рисунок 1.9 – Фізичний p–n перехід
в електронному (а) й дірковому (б)

напівпровідниках

Полу -
провідник
р-типу

Полупровідник
n-типу

Електро-
провідність
n-типу

Електропровідність р-типу
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Елект-
ропровід
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Електропровідність n–типу
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Шар, в якому змінюється тип електропровідності, називають інверс-
ним. На деякій відстані від поверхні концентрація електронів і дірок буде
рівною (точка А рис. 1.9) і такий шар має власну електропровідність, тобто
і–шар. (Область, яка лежить навколо і–шару і в якій змінюється тип елект-
ропровідності, називають фізичним p–n–переходом, зумовленим зовнішнім
полем, після зняття якого цей перехід зумовлений полем протилежного на-
прямку (рис. 1.9, б)

За достатньої напруженості зовнішнього поля електрони можуть по-
долати потенціальний бар’єр і вийти з тіла напівпровідника. Таке явище
називають електронною емісією, а мінімальну енергію виходу електрона
називають роботою виходу. Якщо енергію виходу рахувати від дна прові-
дності, то роботу виходу електрону позначають через f і для металів вона
становить від 1 до 6 еВ.

Припустімо, що метал з’єднано з напівпровідником n-типу, а робота
виходу з металу більше ніж робота з напівпровідника fм > fн. За надійного
контакту поміж металом і напівпровідником у першу мить їхнього
з’єднання потік електронів з напівпровідника в метал буде більше за потік
з металу в напівпровідник. Внаслідок цього з’явиться позитивний
об’єднаний заряд р, а в металі – негативний і на межі металу й напівпрові-
дника електричне поле буде перешкодувати подальшому переходу елект-

ронів ( рис. 1.10, а).
Враховуючи, що концентрація елект-

ронів у металі значно вища, ніж у напівпро-
віднику, відповідно 1028 і 1020 м-3, контактне
поле проникатиме тільки в глибину напів-
провідника, і приконтактна область напів-
провідника матиме знижену провідність. Во-
на називається запираючим шаром.

В дірковому напівпровіднику при тому
ж самому співвідношенні робіт виходу елек-
тронів концентрація основних носіїв заряду –
дірок – збільшується, тобто виникає шар,
збагачений носіями заряду, і називається він
антизапираючим.

Якщо fм < fн, то потік електронів з ме-
талу в напівпровідник буде більше за потік
електронів з напівповідника у метал, і тому
концентрація основних носіїв у приконтакт-
ній області електронного напівпровідника
збільшується, а діркового – зменшується, й
відповідно у електроному напівпровідникові
виникає антизапираючий шар, а в дірковому
– запираючий.

Якщо контакт “метал – напівпровідник” з’єднати з джерелом напру-
ги, то через контакт проходитиме струм, величина якого залежатиме не

Рисунок 1.10 – Розподіл
об’ємного заряду на

контакті напівпровід-
ника з металом
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лише від величини, а й від полярності прикладеної напруги. Дійсно, якщо
виконується співвідношення fм < fн і до металу підімкнено позитивний, а до
напівпровідника – негативний полюси джерела напруги, то рух електронів
з глибини напівпровідника компенсуватиме позитивний об’ємний заряд і
зменшуватиме ширину забороненого шару ( рис. 1.10, б). Опір запираючо-
го шару зменшується, а струм через перехід є великий. Таку напругу нази-
вають прямою. Якщо на перехід подати зворотну напругу (напівпровідник
з’єднати з позитивним, а метал – з негативним полюсом джерела напруги),
то електрони будуть переходити із запираючого
шару вглиб напівпровідника. Одночасно потік еле-
ктронів з металу в напівпровідник не збільшується,
оскільки все контактне поле зосереджено на запи-
раючому шарі напівпровідника. Тобто ширина і
опір запираючого шару збільшується (рис. 1.10, б) і
за наявності запираючого шару має випрямлю ва-
льні властивості через контакт практично може
проходити лише в одному напрямку. За подаван-
ням прямої напруги (U < 0) струм через випрямлю-
вальний контакт зростає за експоненціальним за-
коном, а за поданням зворотної напруги (U > 0)
струм обмежений струмом насичення Іs. Вольт-
амперна характеристика такого контакту наведена
на рис 1.11. Для дістання омічного контакту з лі-
нійною вольт амперною характеристикою треба
виконати умови fм > fн для діркового і fм < fн для електронного напівпровід-
ників.

1.16 Контакт електронного і діркового напівпровідників

З’єднання напівпровідників з різним типом електропровідності нази-
вають електроннодірковими, або pn переходом.

Щоб таке з’єднання призвело до змінення зонової структури напів-
провідника, необхідно, щоб ширина pn переходу мала розміри, близькі до
періоду кристалічної гратки, приблизно 10-10м. Таке з’єднання можна
отримати, якщо дифундувати чи вплавити домішку з іншим типом елект-
ропровідності. Припустимо, що в напівпровідникову пластину кремнію
уведено донорну домішку фосфору з концентрацією Nд, отже кремній має
електрону електропровідність. Введемо ще й акцепторну домішку бору з
концентрацією Nа за таких умов, щоб в одній частині пластини її концент-
рація була більше за концентрацію донора: Nм > Nн (рис. 1.12, а).

В цій частині напівпровідника концентрація дірок буде більше за кон-
центрацію електронів і електропровідність матиме електронний характер.
Отже, в одній пластині напівпровідника утворено області з різними типами
провідності (рис. 1.12, б). Зауважимо, що підсумковий заряд pn  облас-

Рисунок 1.11 – Вольт
 амперна характе-
ристика контакту
напівпровідника з

металом 1  випрям-
ляючий контакт; 2 

омічний контакт
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тей дорівнює нулю, тому що в кожній з них є відповідна кількість проти-
лежно заряджених іонів, пов’язаних з криcталічною граткою, які не мо-
жуть рухатися.

Внаслідок тісного контакту p i n областей через концентрацію інших
основних носіїв заряду розпочнеться взаємна дифузія, тобто перехід елект-
ронів з nобласті в pобласть, а дірок у протилежному напрямку. Таке
зміщення основних носіїв заряду призводить до з’яви в кожній з областей
об’ємного заряду.

В pобласті, звідки пішли позитивні дірки й надійшли негативні еле-
ктрони, виникає негативний заряд, а в n–області відповідно позитивний
об’ємний заряд (рис.1.12, в).

Контактна різниця потенціалів визначається різницею робіт виходу
електронів з електронного діркового напівпровід-
ника. Напрямок поля Еконт перешкоджатиме пода-
льшому переходу основних носіїв з одної області в
іншу, тобто для основних носіїв заряду виникає по-
тенціальний бар’єр. Таким чином, встановлюється
рівновага поміж струмом дифузії (Ідиф) основних
носіїв і струмом провідності (Іпров) неосновних носі-
їв, для яких утворене поле буде прискорюючим.
Висота потенціального бар’єру буде тим вище, чим
більше концентрація носіїв в кожній області й чим
сильніше леговано кожну з областей напівпровід-
ника. Внаслідок уходу основних носіїв концентра-
ція їх в зону переходу і електропровідність перехо-
ду різко змінюється (рис. 1.12,г). Тепер зрозуміло,
що p–n–перехід являє собою запираючий шар з ни-
зькою електропровідністю, який розташовано по-
між областями з високою електропровідністю, а са-
ме є конденсатор, у я кому роль діелектрика віді-
грає pn перехід. Ємність такого конденсатора на-
зивається бар’єрною.

Розглянемо, що відбуватиметься, якщо до pn
переходу увімкнено зовнішнє джерело. Зовнішнє

поле буде протилежне за напрямком контактному полю, яке утворилось за
рахунок дифузії основних носіїв заряду. Висота потенціального бар’єра і
товщина запірного шару зменшиться, а струм дифузії Ідиф основних носіїв
заряду зросте. Відбувається інжекція основних носіїв заряду, тобто пере-
міщення їх в область, де вони є неосновними: дірок в nобласть, електро-
нів в робласть. При збільшенні зовнішньої напруги потенціальний бар’єр
може зникнути і струм через перехід зросте ще більше. Таке відімкнення
зовнішнього джерела відповідає подаванню на pn перехід напруги, коли
перехід відкритий, опір його малий, а струм крізь перехід тече великий. За
змінення полярності зовнішньої напруги напрямок зовнішнього поля буде

Рисунок 1.12  Утво-
рення рn переходу

при введенні
акцепторної домішки в

електронний
напівпровідник
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збігатися з напрямком внутрішнього контактного поля, і величина потен-
ціального бар’єру зросте, основні носії заряду не зможуть подолати його і
струм через перехід буде визначатися лише неосновними носіями. Але
концентрація неосновних носіїв, електронів, в pобласті і дірок в nобласті
значно менше за концентрацію основних зарядів (рис. 1.12, г), тому й ве-
личина струму значно менше. За такої полярності зовнішньої напруги
pnперехід закритий, опір його великий і через нього тече маленький
зворотній струм неосновних носіїв заряду. При подальшому підвищенні
зворотної напруги відбудеться пробій pnпереходу.

Таким чином, контакт електронного й діркового напівпровідників
має випрямляючі властивості. Вольтамперна характеристика pnпе-
реходу за формою є аналогічна до наведеної на рис. 1.11 характеристики
контакту метал – напівпровідник.

На випрямляючих властивостях pnпереходу ґрунтується дія напів-
провідникових діодів. Струмом через pnперехід можна керувати, змі-
нюючи освітлення pnпереходу, що саме застосовано у фотодіодах. Тран-
зистор – основний підсилюючий прилад сучасної електроніки, це два
pnпереходи увімкнені послідовно і сформовані на одній пластинці за
структурою pnp або npn. В транзисторі процес підсилювання відбува-
ється за рахунок управління відносно малим струмом через один
pnперехід, значно більшим за струм через другій перехід.

1.17 Прості напівпровідники

Напівпровідникові властивості має велика кількість хімічних елеме-
нтів: бор, вуглець, кремній, сірка, германій, миш’як, селен, телур, сурма,
йод... Самостійно використовують лише германій, кремній, селен, які ста-
новлять групу простих напівпровідників.

КРЕМНІЙ – основний матеріал сучасного напівпровідникового ви-
робництва, найбільш розповсюджений у земній корі після кисню.

Кремній (Si) – елемент IV групи періодичної системи елементів
Д.І. Менделеєва, кристалізується у кубічну гратку типу “алмаз”, у який всі
атоми розташовані на одній відстані один від одного. Постійна гратки
α = 0,542 нм. Кількість атомів кремнію на одиниці об’єму дорівнює 5·1028 в
1 м3. Ширина забороненої зони ΔW при 20°С становить 1,12 еВ, що дозво-
ляє кремнієвим напівпровідниковим пристроям працювати при підвищеній
температурі(до 125°С). Концентрація власних носіїв заряду за кімнатній
температурі 3·1016 м-3, питомий опір 2,3·103 Ом·м різко зменшується за під-
вищення температури. За низької температури (Т < 6,7 K) і підвищеному
тиску (12 ГПа). Кремній переходить у надпровідний стан, тобто його ρ
зменшується до нуля. Рухомість μ електронів і дірок відповідно становлять
μп = 0,145м2/Вс і μр = 0,045м2/Вс.

Кремній є непрозорий для видимого світла, але для інфрачервоних
променів з довжиною хвилі 1,2 мкм стає прозорим.
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Зовнішньо кремній являє собою темносірий матеріал з металевим
блиском, твердий, крихкий, обробляється лише абразивним інструментом.
Густина  2320 кг/м3, температура плавлення 1414°С. В чистих кислотах
він не розчиняється, але легко розчиняється в азотній кислоті та плавико-
вій кислоті, а також у лугах.

ОСНОВНІ З’ЄДНАННЯ КРЕМНІЮ. Крім самого кремнію, у вироб-
ництві застосовують деякі його з’єднання.

ДВООКИС КРЕМНЮ SiO2 отримують при температурі більше за
900°С. Розчиняється SiO2 лише у плавиковій кислоті та лузі. Використо-
вують SiO2 у напівпровідниковому виробництві у вигляді тонких плівок,
які отримують на поверхні кремнієвих пластин внаслідок термісного окис-
неня. По-перше, такі плівкі захищають поверхню Si від навколишнього се-
редовища. По-друге, відіграють роль маски, що захищає Si від проникнен-
ня легуючих домішок при процесах дифузій епітаксії. По-третє, захисні
плівки використовують як діелектричну ізоляцію елементів інтегральних
мікросхем. Завдяки таким перевагам плівок SiO2 у виробництві інтеграль-
них мікросхем використовують винятково Si, а не інші напівпровідники,
наприклад, германій.

НІТРИТ КРЕМНІЮ Si3N4 – це єдина стійка сполука кремнію та азо-
ту, що використовують у мікроелектроніці як захисні плівки. Ця сполука
має високий питомий опір – 1012 Ом·м, та високу хімічну стійкість. Плівки
Si3N4 міцніші за SiO2 і мають кращі маскуючі властивості відносно дифун-
дуючих домішок.

Вироблення та очищення кремнію
Промисловість випускає полікристалічний кремній семи марок:

КП–1...КП–7, який містить домішки 1...5%; це дуже є надто багато. Різни-
ми методами очищають кремній, доводячи домішки до 1019 атомів на кубі-
чний метр.

Метод зонного плавлення полягає в тому, що з розплаву кремнію при
його повільному охолодженні домішки залишаються в розплаві, а в твердій
фазі їх стає менше. Для реалізації цієї ідеї за допомогою без тигельного зо-
нового плавлення окрему зону зливку кремнію розплавляють і поступово
переміщують її вздовж зливка. Таким чином, домішки разом з розплавле-
ною зоною переганяються на кінець зливку, який після охолодження відрі-
зається, а його залишок стає очищеним.

Метод витягування з розплаву. (метод Чохральського) полягає в то-
му, що очищений кремній розплавляють у тиглі і високо вакуумній пічці.
Потім уводять монокристалічну затравку, орієнтовану в потрібному крис-
талічному напрямку [111] або [100]. Після того, як затравка оплавиться, її
поступово підіймають з одночасним обертанням. За нею тягнеться стовп-
чик розплаву, який охолоджується і кристалізується з тією орієнтацією, як
мала затравка. Метод Чохральського дозволяє вирощувати монокристаліч-
ні зразки діаметром до 150 мм з питомим опором від 0,5·10-5до 0,5 Ом·м.
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Легування кремнію. Чистий монокристалічний кремній у напівпрові-
дниковому виробництві використовується рідко. Цей недолік виправляють
за допомогою нейтральних, акцепторних або донорних домішок.

Нейтральні домішки – це елементи IV групи періодичної системи
(германій, олово, свинець), не змінюють типу електропровідності кремнію
і кількості носіїв заряду в ньому.

Акцепторні домішки для кремнію – це елемент ІІІ групи періодичної
системи (бор, алюміній, галій, індій).

Донорні домішки – це елементи V групи (фосфор, миш’як, сурма, ві-
смут). Елементи І, ІІ, VI, VII груп закладають у кремній глибокі рівні і мо-
жуть відігравати роль як донорів, так і акцепторів. Це золото і цинк. Золото
у кремнії закладає центри рекомбінації носіїв заряду, що зменшує ефекти-
вний час  життя нерівноважних носіїв заряду. Для здобуття кремнію n–
типу використовують трихлористі фосфор та миш’як, а для здобуття p-
типу використовують трибромистий бор. Можливо легування алюмінієм,
який сплавляють з одним кінцем зливку, а потім за рахунок переміщення
розплавленої зони з методом Чухральського вирівнюють домішку вздовж
зливку.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДИФУЗІЇ
Дифузія – це направлене переміщення домішок внаслідок їхньої різ-

ної концентрації (від зони з більшою концентрацією до зони з меншою
концентрацією) для вирівнювання концентрації в окремих точках напів-
провідника.

Процес дифузії використовують для побудови електронно-діркових
переходів, для здобуття невипрямляючих омічних контактів.

Процес дифузії можна описати двома законами Фінка. За першим за-
коном Фінка кількість продифундованої речовини і різниця його концент-
рацій пов’язані поміж собою постійним для даної речовини коефіцієнтом
дифузії D у см2/с, який характеризує швидкість проникнення атомів домі-
шки у кристалічну гратку напівпровідника.

Другий закон Фінка встановлює залежність розподілення концентра-
ції домішки за об’ємом речовини в залежності від часу. Знаючи кількість
поверхневої концентрації домішки, режим дифузії та час, можна підраху-
вати концентрацію домішки на заданій глибині кристалу. Поверхнева кон-
центрація – це параметр, який визначає кількість домішки, яка може роз-
чинитися у приповерхневому шарі напівпровідника. У кремнію цей пара-
метр має найбільше значення, для фосфору – 1022 атом/см3, миш’як –
2·1021 атом/см3, бор – 1021 атом/см3.

Енергія активації домішки ΔWакт – це параметр, який характеризує
міцність зв’язку атомів домішки з кристалічною граткою напівпровідника.
Для більшості донорних та акцепторних домішок в кремнії величина ΔWакт
становить 3,4...3,9 еВ.

Для кожного методу дифузії використовують тверді, скловидні, рі-
динні або газоподібні дифузанти. Для проведення дифузії можливо вико-
ристовувати як елементарні, так і різні хімічні сполуки.
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Дифузант повинен бути чистіше, а ніж кремній, що легується, інакше
зайві домішки можуть надто змінити характеристики розроблюваного при-
ладу. Дифузант не повинен створювати хімічні сполуки на поверхні напів-
провідника. У групу твердих дуфузантів входять елементарні дифузанти,
їхні хімічні сполуки та сплави. Для дифузії металів (алюмінію, золота, срі-
бла, індію) тонку плівку металу наносять на поверхню кремнію напилен-
ням у вакуумі за температур 1000...1300°С.

Дифузію фосфору проводять сполуками: фосфорного ангідриду
P2O5, нітриту фосфору P3N5 та ін. Дифузію сурми проводить елементарною
сурмою або оксидом сурми Sb2O3.

Рідинні дифузанти мають перевагу перед твердими, тому що їх мо-
жна наносити на поверхню кремнію рівним шаром за будь-якого методу
дифузії. Це розчини, які у своєму складі мають атоми дифундуючих акцеп-
торних чи донорних домішок галогенів бору, фосфору, сурми, миш’яку та
ін.

ГЕРМАНІЙ. Хімічна переробка природної сировини дозволяє здобу-
ти тетрахлорид германію, який потім переводять у диоксид германію GeO2.
У водневій печі за температури 700°С GeO2 переводять у елементарний ге-
рманій – сірий порошок. Зливки германію використовують після очищення
методом зонового плавлення чи іншими методами для виробництва напів-
провідникових приладів.

Германій – елемент IV групи періодичної системи елементів
Д.І. Менделєєва, кристалізується у вигляді кубічної гратки типу “алмаз” із
постійною гратки α = 0,566 нм, кількість атомів у одиниці об’єму
4,45·1028 м-3. Ширина забороненої зони при 20°С ΔW = 0,75еВ, завдяки чо-
му робоча температура близько 80°С. Концентрація власних носіїв заряду
2,5·1019м-3. Власний питомий опір 0,68 Ом·м. Рухомість носіїв заряду при
20°С для електронів μn = 0,39м2/Вс, що дозволяє використовувати германій
для виготовлення високочастотних діодів та транзисторів.

Електричні властивості германію залежать від концентрації домішок.
За низьких температурах (менших 5,4К) і високому тиску германій пере-
ходить у надпровідний стан. Германій є непрозорий для видимого світла і
прозорий - для інфрачервоних променів з довжиною хвилі 1,8 мкм. Крис-
талічний германій є твердий та крихкий матеріал, має: густину 5360 кг/м3,
температуру плавлення 937°С. На повітрі кристалічний германій є стійкий
до температури 600°С, вище за яку окислюється до двоокису германію
GeO2. Германій розчиняє царська водка, кипляча луга, перекис водню. Пе-
ревага германію над кремнієм полягає в тому, що він, навіть у розплаві, не
взаємодіє з вуглецем та кварцом. Тому для його плавління можна виготов-
ляти тигель з графіту чи кварцу.

Найбільшу цікавість викликають такі з’єднання германію, як дво-
окис германію GeO2, тетрохлорид германію GeCl4 та тетрайодид германію
GeI4.

Германій та кремній можуть у будь-яких пропорціях давати сплави,
тому що постійні їхніх кристалічних граток є дуже близькі 0,565 і 0,543 нм
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відповідно. Зміна їхніх співвідношень дозволяє змінювати їхні електричні
параметри: заборонену зону, питомий опір та рухомість носіїв заряду. Цей
сплав використовують для виготовлення давачів Холла.

ЛЕГУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ
Для надання германію переважно діркової або електронної електро-

провідності необхідно ввести в монокристали германію відповідно елемен-
ти ІІІ або V групи періодичної системи елементів Д.І. Менделеєва.

ЛЕГУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ ІІІ ГРУПИ
БОР – це напівпровідниковий матеріал. Самостійного застосування в

напівпровідниковій техніці не знайшов, але він добре розчиняється як у ге-
рманії, так і в кремнії, і його розчинність відповідно сягає 1026 і
1027 атом/м3. Через високу температуру плавлення бору 2175°С замість
нього використовують його сполуки( борний ангідрид, борну кислоту).

ГАЛЛІЙ – це крихкий метал з низькою температурою плавління
(29,8°С) у чистому вигляді не застосовується. Галлій має одно – двох – і
трьохвалентні сполуки, з яких найбільш стійкі – трьохвалентні. Галлій –
основній легуючий елемент для здобуття монокристалів германію з дірко-
вою електропровідністю. Його розчинність у германію сягає 7·1026 атом/м3.
Для дифузії Галлію використовується оксид Ga2O3.

ІНДІЙ випускається високого ступеню очищення (99,999%). Він має
низьку температуру плавлення (155°С), за кімнатної температури не окис-
люється і є найбільш стійкий у сполуках, коли він є тривалентний. Індій
добре сплавляється з германієм і використовується як основа для електро-
дних сплавів. Він має невисоку розчинність у германію: 1025 атом/м3. Тому
для виготовлення областей n–типу додають ще галій. Індій входить до
складу напівпровідникових сполук з елементами V групи періодичної сис-
теми.

ЛЕГУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ V ГРУПИ
Фосфор має дві алотропічні модифікації: білу та червону. Білий є

більш адекватний, легко вступає в реакцію з іншими елементами, на повіт-
рі само відпалюється і дуже надто отруйний.

Червоний фосфор – основний легуючий елемент для здобуття моно-
кристалів кремнію та германію з електронною електропровідністю. Він
добре розчиняється в напівпровідникових матеріалах (в кремнії
1028 атом/м3, а у германію 2·1026 атом/м3). З кремнієм та германієм фосфор
утворює фосфіди SiP та GeP. Фосфорний ангідрид P2O5 використовують як
твердий дифузант або як легуючу домішку у складі більш складних дифу-
зантів, таких, як фосфорно–силікатне скло (ФСС).

МИШ’ЯК за своїми  властивостями стоїть ближче до неметалів, має
три модифікації, одну з яких, а саме кристалічну ромбоедричну, викорис-
товують у напівпровідниковому виробництві. Миш’як – добрий донорний
легуючий елемент, добре розчиняється у кремнії 2·1027 атом/м3 і в германії
2·1026 атом/м3. Для проведення дифузії використовують миш’яковий ангід-
рид As2O3 або тривалентний миш’як AsCl3. Миш’як використовують в еле-
ктродних сплавах, для виготовлення p-n-переходів та омічних контактів як
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з кремнієм, так і з германієм. Широко застосовується напівпровідникова
сполука – арсенід галію GaAs.

СУРМА – це крихкий метал, яких має ромбовидну структуру. Тем-
пература плавлення 630°С, має достатню стійкість на повітрі, при нагрі-
ванні окислюється і створює Sb2O3.

Сурма – основний легуючий елемент для здобуття германію та кре-
мнію з електронною електропровідністю, добре розчиняється в них (відпо-
відно 1025 атом/м3 і 4·1025 атом/м3. Для дифузії, окрім сурми, використову-
ють такі її сполуки: оксид сурми Sb2O3, три хлористу сурму SbCl3. Сурма
широко використовується як донорний елемент в електронних сплавах, а
сполуку її з цезієм використовують для виготовлення фотокатодів. Сполу-
ки сурми з елементами ІІІ групи розглянуті нижче.

1.18 Складні напівпровідники

Напівпровідникові властивості має велика кількість хімічних сполук
неорганічних та органічних. Неорганічні кристалічні напівпровідники –
оксиди металів – здобувають за простою технологією – це оксиди міді
Cu2O, цинку ZnO та інші.

Щодо складних напівпровідників, то сьогодні широко застосовують-
ся подвійні кристалічні сполуки типу АmBn, де m + n = 8, наприклад,
AIVBIV, AIIIBV, AIIBVI. У цих сполуках кристалічна гратка і середня кіль-
кість електронів на один атом є така, як у Ge та Si, тобто їхні властивості є
близькими. Окрім подвійних сполук, застосовують елементи VI групи: сір-
ка, селен, телур – так звані халькогениди.

Нові матеріали, які неможливо здобути в земних умовах, отримують
на борту комічних кораблів.

НАПІВПРОВІДНИКОВІ СПОЛУКИ ТИПУ AIVBIV

Цю групу напівпровідників представляє одна сполука в твердій фазі
– карбід кремнію SiC, до стехіометричного складу якого входять 70% Si і
30% C. Атоми  вуглецю та кремнію пов’язані ковалентними і частково іон-
ними зв’язком. Енергія цього зв’язку велика, і тому міцність цієї сполуки
майже збігається з міцністю алмаза. Ця сполука має велику макростійкість,
тобто сублімується без плавління за температури 2000°С, має кубічну β–
модифікацію. Після охолодження з печі вилучають пакети кристалів SiC,
які після помелення дають порошки різної величини (від 40 до 300 мкм).
Від цих величин надто залежить електропровідність. Карбід кремнію може
кристалізуватися у двох формах і тому має багато різновидів, від чого за-
лежить структура енергетичних зон і їхня ширина, яка змінюється від 2,7
до 3,3 еВ.

Високе значення ΔW дозволяє напівпровідниковим приладам працю-
вати за температури 400...500°С. Власна електропровідність SiC виникає за
температур, більших за 1400°С. Рухомість носіїв заряду низька:
μn = 0,1м2/Вс і μp = 0,02м2/Вс. Домішки елементів Групи (азот, літій, ки-
сень) – це донорні домішки, а елементи ІІІ групи (алюміній, бор, галій) та
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ІІ групи (берилій, магній, кальцій) – акцепторні. Крім того, надлишок Si
відносно стехіометричного складу надає карбіду кремнію електрону елект-
ропровідність, а надлишок C–діркову.

Особливою властивістю SiC є його люмінесцентність у видимій ча-
стині спектра. Додаючи методом дифузії різні акцепторні домішки, на ос-
нові SiC виробляють інжекційні світлодіоди.

На основі SiC виробляються нелінійні резистори – варіатори, елект-
ропровідність яких визначається багатьма чинниками: розміром зерен, по-
рошку, тиском пресування, величиною прикладеної напруги. За низької
напрузі струм тече через запираючи шари на контактуючих поверхнях зе-
рен, за збільшення напруги перекриваються зазори поміж зернами, і всту-
пає в дію контактне мікро нагрівання.

Еквівалентну схему варистора можна пояснити так: паралельні кон-
тактуючі зерна мають різні значення пробивної напруги контактів. Цей
факт відображено на рис. 1.13, а.

Рисунок 1.13 – Пояснення принципу дії варистора:
а  еквівалентна схема, б  вольт  амперна характеристика відповідно до
еквівалентної схеми; в  реальна вольт  амперна характеристика

Різна відстань між контактами є відповідна розбіжності значень про-
бивної напруги рис. 1.13, б. Прикладом, до значення напруги U1 струм тече
через резистор R, далі за напругами U1, U2, U3, U4
вмикаються послідовно одна за одною паралельні
ланцюжки зерен і вольт – амперна характеристика
має вигляд ломаної лінії. В реальних варісторах та-
ких ланцюгів багато, тому реальна вольт-амперна
характеристика (рис. 1.13, в) – плавна крива.

Карбід кремнію застосовують для виготов-
лення резисторів вентильних розрядників, які захи-
щають лінії передавання напруги. Вентильний роз-
рядник (рис. 1.14) має один чи кілька іскрових зазо-
рів (1) у комплекті з варістором (2).

Рисунок 1.14 –
Принципова схема
вентильного роз-

рядника
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За перенапруження на високовольтній лінії пробивається іскровий
зазор, опір варистора під дією високої напруги різко зменшується – і лінія
заземлюється. Через розрядник тече короткий (сотні мікросекунд) імпульс
струму. Крім цього імпульсу, під дією лінійної напруги тече “супрово-
джуючий” струм, під час проходження якого через нульове значення лінія
вимикається від землі, варистор знову має свій попередній опір, а іскровий
зазор деіонізується – і захист лінії автоматично поновлюється.

Карбід кремнію використовують для виготовлення нагрівальних си-
литових стиржнів.

НАПІВПРОВІДНИКОВІ СПОЛУКИ ТИПУ AIIIBV

Складні напівпровідники типу AIIIBV – це хімічні сполуки металів ІІІ
групи періодичної системи( алюмінію, індію, галію) з елементами V групи
(фосфором, миш’яком, сурмою). Найбільше поширення в провідниковій
техніці набули такі сполуки: арсеніди галію(GaAs); сполуки фосфору – фо-
сфід галію (GaP). Окрім того, використовують сполуки алюмінію з сурмою
та миш’яком (AlSb, AlAs).

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК ТИПУ AIIIBV

У вузлах кристалічної гратки сполуки AIIIBV почергово розташовано
позитивно заряджені іони BV і негативно заряджені іони AIII.

Така структура можлива тому, що один з п’яти валентних електронів
атомів BV переходять до атома AIII, внаслідок чого три міжатомних зв’язки
носять електронний характер, а один іонний. Тому такий зв’язок назива-
ють донорно-акцепторним.

Основні параметри сполук AIIIBV наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1
Рухомість, м2/ВсСполука Підсумковий

атомний
номер

Густина,
кг/м3

Стала
гратки,

нм

Температура
плавління,

°С

Ширина
забороненої

зони, еВ
електронів Дірок

Фосфіди
AlP
GaP
InP

28
46
64

2420
4100
4740

0,543
0,545
0,587

2000
1467
1055

2,42
2,25
1,28

0,008
0,019
0,46

0,003
0,012
0,015

Арсеніди
AlAs
GaAs
InAs

46
64
82

3600
5400
5680

0,563
0,565
0,605

1700
1237
943

2,16
1,5

0,36

0,028
0,95
3,3

-
0,045
0,046

Антимоніди
AlSb
GaSb
InSb

64
82

100

4150
5650
5780

0,614
0,609
0,648

1070
712
536

1,6
0,7

0,18

0,02
0,04
7,8

0,055
0,14

0,075

Із зазначених властивостей сполук наявна їхня залежність від підсу-
мкового атомного номера елементів.

Температура плавління сполук AIIIBV є вища за температуру плав-
ління складових елементів, за винятком антимоніду індію. Ширина забо-
роненої зони змінюється в широких межах – від 10,18 до 2,42 еВ, в кожній
групі зменшується при збільшенні підсумкового атомного номера елемен-
тів. Використовуючи сполуки з широкою забороненою зоною (GaAs I
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GaP), можливе виробництво напівпровідникових пристроїв, які можуть
працювати при температурах більше за 300°С. Висока рухомість електро-
нів у цих з’єднаннях (антимонід індію μn = 7,8 м2/Вс) дозволяє виготовляти
напівпровідникові прилади НВЧ діапазону. На основу цих сполук розроб-
лено електронно-оптичні пристрої: фоторезистори, світло діоди, лазери,
фотомножники, оптичні фільтри ті ін.

ДОМІШКИ ТА ЛЕГУВАННЯ СПОЛУК AIIIBV

Як і в простих напівпровідниках, властивості сполук AIIIBV залежать
від типу та кількості домішок. Але для сполук важко прогнозувати, яку
роль буде відігравати та чи інша домішка. Акцепторами цих сполук вико-
ристовують елементи ІІ групи Zn I Cd, а донорами – елемента VI групи Se I
Te. Основною неконтрольованою домішкою для цих сполук є кремній,
який може змішувати як атоми AIII, так і атоми BV, тобто може бути дже-
релом як донорних, так і акцепторних рівнів. Слід зауважити, що роль до-
мішок елементів IV групи залежить від їхньої концентрації. Прикладом
може послужити фосфід галію (GaP) германій у концентрації 1024 м-3 пово-
дить себе як акцептор, а за більш високих концентрацій – як донор.

ОСНОВН СПОЛУКИ AIIIBV

АРСЕНІД ГАЛІЮ (GaAs) – найбільш поширена сполука, завдяки
вдалому сполученню значної ширини забороненої зони й високої рухомос-
ті носіїв заряду. Нелегований GaAs має електронний тип електропровідно-
сті з концепцією носіїв 5·1021 м-1. Основною донорною домішкою VI групи
є телур, завдяки якому донорний рівень Wд = 0,003 еВ; основою акцептор-
ного домішкою – елемент II групи Zn, завдяки якому акцепторний рівень
WА = 0,024 еВ. Найбільш можливі розчинність Zn i Te відповідно 1026 і
4·1024 атом/м–3. Якщо за легуючу домішку взяти залізо чи хром, можна
здобути високоомний GaAs (ρ = 102...107 Омм). Арсенід галію є основним
матеріалом для виробництва напівпровідникових лазерів з довжиною хвилі
випромінювання 0,83...0,92 мкм. Його також використовують для виготов-
лення тунельних діодів, генераторів ЗВЧколивань з частотою генерації до
100 Гц.

ФОСФІД ГАЛІЯ (GaP) має широку заборонену зону ΔW = 2,25 еВ.
Монокристали GaP виготовляють за методом Чохральського. Нелеговані
кристали GaP мають діркову електропровідність. Основний акцептор –
цинк з енергією активізації WА = 0,063 еВ. Основний донор – телур з енер-
гією активізації WД = 0,09 еВ.

Завдяки широкій забороненій зоні випромінювальні переходи у GaP
потрапляють на видиму частину спектру. Ці обставини зумовлюють вико-
ристання GaP для виробництва світло діодів. Різні кольори світло діодів
можна здобути за рахунок різних домішок до GaP.

АНТИМОНІД ІНДІЯ (InSb) одержують простим сплавленням чисто-
го індію із сурмою у водному середовищі, а потім монокристали InSb очи-
щають методом зонового плавлення або за методом Чохральського.
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Через малу ширину забороненої зони (ΔW = 0,18 еВ) вже за кімнат-
ної температури InSb стає виродженим напівпровідником, тому його вико-
ристовують в умовах глибокого охолодження. InSb має рекордне значення
рухомості електронів, яке за низьких температур сягає 10 м2/Вс. Промис-
ловість випускає InSb з електронною і дірковою електропровідністю за
концентрації носіїв заряд 1020...1024 м-3. Для легування InSb використову-
ють телур, цинк, германій.

НАПІВПРОВІДНИКОВІ СПОЛУЧЕННЯ АІІBVI.
Значну групу напівпровідникових матеріалів становлять бінарні спо-

луки халькогенів (сірки, селену, телуру) з металами всіх груп періодичної
системи елементів. Ми розглянемо сполуки з металами другої групи – ци-
нком, кадмієм ртуттю.

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК AIIBVI

Ці сполуки можуть кристалізуватися в структури двох типів: кубічні
чи гексагональну. Кожний атом цих граток пов’язаний з чотирма сусідні-
ми, причому два зв’язки – ковалентні, а два інших – іонні. Міцність зв’язку
атомів у гратці в кожній групі (сульфідів, селенідів і телуридів) зменшу-
ється ширина забороненої зони (від 3,7 еВ для Zn до 0,02 еВ для HgTe).
Матеріали цієї групи мають високу чутливість щодо випромінювання в рі-
зних частинах спектра – від інфрачервоного до рентгенівського – і саме
тому виявляються їхні фоторезистивні й люмінесцентні властивості.

Технологія виготовлення сполук типу AIIBVI полягає в тому, що з во-
дяного розчину відповідної солі за допомогою H2S відокремлюють осад
полікристалів сульфідів і телурів. Сполуки AIIBVI можуть бути двох видів:
монокристалічного чи полікристалічного (плівки чи пресовані таблетки).

На тип електропровідності сполук AIIBVI надто впливає відхилення
від стехіометричного складу. Надлишок металу АІІ призводить до з’яви
електронної електропровідності, надлишок халькогена BVI – до з’яви дір-
кової електропровідності.

ХАЛЬКОГЕНИД ЦИНКУ. Сполука сульфіду цинку (ZnS) є найбільш
поширена, оскільки має високий питомий опір від 106 до 1012 Ом·м і широ-
ку заборонену зону( близько 3,7 еВ). За значеннями електропровідності й
ширини забороненої зони ZnS ближче до діелектриків, аніж до напівпрові-
дників.

Нелеговані кристали ZnS мають електронну електропровідність, а
якщо їх легувати елементами І групи, то електропровідність стає дірковою.

Сульфід цинку у вигляді порошку використовують для виготовлення
люмінофорів осцилографічних і телевізійних трубок.

ХАЛЬКОГЕНІД КАДМІЮ. Сполука сульфіду кадмію (CdS) – це ос-
новній матеріал для фотоелементів і фоторезисторів. CdS завжди має елек-
тронну провідність. Питомий опір під дією різних чинників( домішок, тем-
ператури) змінюється від 0,1 до 107 Ом·м. CdS – найчутливіший фоторезіс-
тор, опір якого зменшується в 104...106 разів при його освітлювані.
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2 ПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ

2.1 Класифікація провідникових матеріалів

Всі матеріали проводять електричний струм, але різною мірою.
Параметр матеріалу, який характеризує ці властивості, називають пи-

томою електричною провідністю σ. На практиці часто використовують
обернену величину – питомий електричний опір ρ.

Питома провідність різних матеріалів змінюється в широкому інтер-
валі від 1020 См/м для надпровідників у надпровідному стані до 10-22 См/м
для кращих діелектриків. Що стосується питомого опору, то цей діапазон
відповідно становить від 10-20 Ом·м до 1022 Ом·м.

Послідовність матеріалів відповідно до їх питомої електропровідності
виглядає так:

– надпровідники;
– кріопровідники;
– метали;
– металеві сплави;
– електроліти;
– напівпровідники;
– електроізоляційні матеріали.

Матеріали відрізняються не лише значенням питомої електропровід-
ності, але й її механізмом. Для багатьох матеріалів характерна електронна
електропровідність, але в електролітах, більшості діелектриків, а також в
деяких напівпровідниках має місце іонна електропровідність.

Отже, провідниками електричного струму можуть бути тверді тіла, рі-
дини і, за відповідних умов, – гази. Твердими провідниками можуть бути
метали, їхні сплави й деякі модифікації вуглецю. До рідинних провідників
належать розплавлені метали, різні електроліти, а також ртуть, яка має те-
мпературу плавлення – 39° С.

Серед металевих провідників, які мають кристалічну гратку, відріз-
няють матеріали з високою електропровідністю, які мають питомий опір ρ
за нормальної температури не більш ніж 0,05 мкОм·м, і сплави високого
опору, які мають ρ при нормальній температурі не менш 0,3 мкОм·м. Ме-
тали високої провідності використовують як токопроводні жили кабелів,
обмоток електричних машин, трансформаторів та інше. Сплави високого
опору використовують для виготовлення резисторів, електронагрівальних
приладів та інше.

Особистий інтерес до матеріалів, питомий опір яких при низьких
(кріогенних) температурах має дуже низьке значення, яке не піддається
вимірюванню. Це надпровідники та криопровідники.
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2.2 Природа електропровідності в металах

Електричний струм в металах (твердих і рідинних) зумовлений рухом
вільних електронів. Загальні відомості про будову металевих провідників і
зонову теорію електропровідності твердих тіл наведено у першому розділі.

В класичній електронній теорії електропровідності металів було за-
пропоновано ідеї про електронний газ, який складається з вільних електро-
нів, концентрація яких дорівнює числу атомів у одиниці об’єму металу.
Рух електронів може бути хаотичним (тепловим) або спрямованим під ді-
єю електричного поля, що дає змогу дістати закон Ома.

При зіткненні електронів з вузлами кристалічної грати енергія, нако-
пичена за прискорення електронів в електричному полі, передається мета-
левій основі провідника,  і він нагрівається, тобто можна дістати матема-
тичну залежність до закону Джоуля – Ленца.

Дослідним шляхом було встановлено, що питома теплопровідність
металів є пропорційна їхній питомій електропровідності, тобто при обміні
електронами нагрітих та холодних частин металу за відсутності електрич-
ного поля має місце перехід кінетичної енергії від нагрітих частин провід-
ника до холодних. Це явище назвали теплопровідністю. Механізми елект-
ропровідності й теплопровідності зумовлені рухом електронів і їхньою
щільністю, тому метали з високою електропровідністю мають і високу те-
плопровідність.

Гіпотеза про електронний газ має підтвердження у деяких експериме-
нтах.

1  Якщо в продовж тривалого часу пропускати електричний струм че-
рез  коло, складене з двох різних металевих провідників, то не спостеріга-
тиметься проникнення атомів одного металу в другий, тобто явище дифузії
відсутнє.

2  З поверхні металів, нагрітих до високих температур, найбільш шви-
дкі електрони вириваються, долаючи сили поверхневого потенціального
бар’єра.

3  При зупинці провідника, що рухається швидко, відбувається змі-
щення електронного газу за законами інерції і на кінцях загальмованого
провідника вимірювальний прилад фіксує різницю потенціалів.

Але класична електронна теорія металів увійшла в суперечність з екс-
периментальними даними залежності питомого опору від температури і ді-
станими теоретичними даними.

Ці труднощі подолано за допомогою квантової хвильової механіки, в
якій стверджується, що електронний газ у металах перебуває у “виродже-
ному” стані за звичайних температур, а в такому стані енергія газу не змі-
нюється за змінення температури.

Це можна пояснити тим, що тепло не витрачається на нагрівання еле-
ктронного газу, що і доведено при вимірюванні теплоємності металів рис.
2.1.
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Відомо, що електрони в металах
мають як корпускулярні, так і хви-
льові властивості і характеризуються
не лише масою, швидкістю та енергі-
єю частки, а також частотою, яка до-
рівнює E/h і довжиною хвилі

 .vmh   .  (2.1)
Враховуючи, що електрон руха-

ється не у вільному просторі, а в пері-
одичному електричному полі позити-
вно заряджених атомних остовів, які
містяться у вузлах кристалічної грати,
ввели поняття ефективної маси m*,
яка може бути більше або менше за
масу вільного електрона і мати пози-
тивний або негативний знаки. У електронного газу, який перебуває у виро-
дженому стані, швидкості хаотичного руху вільних електронів можуть в
десятки разів підвищувати середню швидкість теплового руху. Швидкості
визначаються не температурою тіла, а концентрацією носіїв заряду, яка
становить близько 1028 м3, тобто численність вільних електронів дорівнює
чисельності атомів, а швидкості можуть в десятки разів підвищувати сере-
дню швидкість теплового руху. Цю швидкість можна обчислити на основі
молекулярно-кінетичної теорії газів за нормальної температури за форму-
лою
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Отже, довжина хвилі вільних електронів майже на порядок менша,
ніж обчислена за формулою (2.1) з урахуванням швидкості теплового руху.
Для нормальної температури λ = 5 · 10–10 м. Все викладене є правильне для
простих моделей, які не враховують рух електронних дірок. На практиці
різні форми руху електронів у різних металах неоднакові. Метали, в яких
більше позитивних ефективних мас носіїв заряду, називають електронними
(наприклад алюміній), протилежні (наприклад цинк)  називають дірко-
вими.

За звичайних температур електрони у металах підпорядковані статис-
тиці Фермі – Дірака. Якщо в енергетичній зоні електронів менше, ніж по-
трібно для її заповнення, то вони розташовані на рівнях, починаючи від
“дна” зони знизу уверх (рис. 2.2), причому ймовірність заповнення рівнів
залежить від їхньої енергії.

Криву ймовірності (рис. 2.2) обчислюють за допомогою статистики
Фермі:
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e
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де Е – енергія рівня, ймовірність заповнення якого визначається;
ЕF – енергія сталого рівня, на якому ймовірність заповнення дорівнює ½

й відносно якого крива ймовірності симетрична.

Енергію ЕF називають рівнем Фермі, а відповідний йому потенціал
φF  = EF /e електрохімічним потенціалом.

Поняття про рівень Фермі використовують у разі з’єднання контактів
різних металів і напівпровідників один з одним.

2.3. Основні властивості провідникових матеріалів

Основні властивості провідника, який перебуває в електричному полі,
оцінюють такими характеристиками:

- питома електрична провідність σ, або обернена їй величина ρ, яку
називають питомим опором;

- температурний коефіцієнт питомого опору αρ (ТКρ);
- питома теплопровідність γt;
- контактна різниця потенціалів і термоелектрорушійна сила (термо-

ЕРС).
До головних механічних властивостей належать:
- межа міцності при розтягуванні;
- відносне здовження при розриванні.
Питомий опір провідників
Величину, обернену питомій електричній провідності, називають пи-

томим опором, який можна визначити за формулою

Рисунок 2.2 – Розподіл електронів у частині
заповненої зони (а) та функція ймовірності за-

повнення електронами рівнів (б):
І – рівні майже заповнені; ІІ – інтервал розмиван-

ня; ІІІ – рівні майже вільні
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l
SR ,  Омм, (2.4)

де R – опір провідника,
l – його довжина,
S – площа поперечного перерізу.

Інколи для вимірювання питомого опору в практиці використовують
одиницю /мммОм 2  (S вимірюють в мм2, l – в м). У співвідношенні поміж
одиницею питомого опору в системі SI ( мОм  ) І понад системною одини-
цею встановлено такий зв’язок: 1 мОм  =106 /мммОм 2 ;
1 ммкОм   = 1 /мммОм 2 . Будемо виражати питомий опір провідників в

ммкОм  , тому що у цьому разі збігаються звичайні чисельні значення ρ,
наприклад, 0,016 ммкОм   для срібла.

Величину питомого опору металевого провідника на основі електро-
нної теорії металів можливо віднайти за формулою:

сер
2

2
nle
mVT , (2.5)

де m – маса  електрона
VT – середня швидкість теплового руху електрона у металевому провід-

нику
lсер – середня довжина вільного пробігу електрона поміж зіткненнями

    е – заряд електрона.
На основі квантової хвильової механіки, перетворюючи (2.5), для ρ

можна дістати формулу

сер
3

22 lnKe

h
 , (2.6)

де h– стала Планка
К – чисельний коефіцієнт
n – концентрація носіїв заряду.

Для різних провідників швидкості хаотичного руху практично є одна-
кові, а концентрації вільних електронів не надто відрізняються (наприклад,
для міді й нікелю різниця є менш ніж 10 %). Тому величина питомого опо-
ру в основному залежить від середньої довжини вільного пробігу електро-
на у даному провіднику, яка, в свою чергу, залежить від його структури.

Чисті метали мають правильні кристалічні грати, і тому їхній питомий
опір має невелике значення. Металеві сплави мають домішки, і їхній пито-
мий опір зростає навіть тоді, коли питомий опір домішок є менший, ніж у
вихідного металу.

Концентрація електронів з підвищенням температури у металевих
провідниках не змінюється, а коливання вузлів кристалічної грати збіль-
шується, що завдає додаткові перепони на шляху спрямованого руху елек-
тронів і зменшує середню довжину вільного пробігу – і рухомість електро-
нів знижується, а питомий опір металів зростає. Правило Маттісена врахо-
вує обидві складові питомого опору технічно чистих металів, а саме
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домішчист  (2.7)
Температурний коефіцієнт питомого опору визначається за форму-

лою:

dT
d





1 ,    (2.8)

де ρ – питомий опір провідника за кімнатної температури;
dρ/dT – нахил прямої в координатах ρ = f(T).

Типову картину зміни питомого опору металевого провідника від те-
мператури наведено на рис. 2.3, який буде розглянути далі. На лінійній ді-
лянці характеристики можна записати аналітичний вираз:

)1(0 Tt   .    (2.9)
Величина першого додатка ρ0 є сталою для даного провідника і зумов-

лена розсіюванням заряду на дефектах кристалічної грати. Отже, вона за-
лежить від структурної досконалості та концентрації домішок. Другий до-
даток у рівнянні (2.9) визначається власне розсіюванням електронів на те-
плових коливаннях іонів кристалічної грати й зумовлює нахил прямої на
графіку залежності ρ = f(T).

Величина αρ є температурним коефіцієнтом питомого опору в даному
діапазоні температур:

T
TK T
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2.4 Вплив температури на питомий опір металів

При температурі 0К в металах з ідеальною кристалічною решіткою
довжина вільного пробігу
електрона сягає нескінченності.
Але за температур, що
відрізняються від 0К, наяв-
ність теплових коливань кри-
сталічної грати обмежує дов-
жину вільного пробігу елект-
рона. З підвищенням темпе-
ратури зростають теплові коли-
вання вузлів грати і пропор-
ційно зменшується довжина
вільного пробігу, завдяки чому
питомий опір металів має
лінійно зростати з підвищенням
температури:

TB  .   (2.11)
Але така залежність

спостерігається не в кожному температурному інтервалі (рис. 2.3).
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За температури плавлення (Тпл) можливе різке зростання ρ (рис. 2.3,
крива в, ділянка 4) чи його різке зменшення (рис. 2.3, крива г, ділянка 4),
що пов’язано зі зменшенням обсягу металу при його плавленні.

Якщо метал збільшує свій об’єм, відстань поміж атомами зростає і си-
ли зв’язку поміж ними слабнуть. Це призводить до посилення теплових
коливань вузлів гратки і до зменшення довжини вільного пробігу електро-
на та збільшення ρ.

Якщо метал зменшує свій об’єм, відстань поміж атомами стає мен-
шою, сили посилюються, довжина вільного пробігу збільшується за раху-
нок зменшення амплітуди коливань вузлів ґратки і ρ зменшується. Саме
цей випадок має місце у таких металах, як вісмут, галій.

В діапазоні кімнатних температур (рис. 2.3, ділянка 3) питомий опір
металів визначається лише амплітудою теплових коливань вузлів криста-
лічної грат й підкоряється залежності (2.11).

На ділянці 2 рис. 2.3 за зниження температури змінюється не лише
амплітуда, але й частота теплових коливань вузлів ґратки. Тому залежність
ρ від температури нелінійна. За низьких температур (рис. 2.3, ділянка 1)
деякі метали мають залишковий опір, зумовлений розсіянням електронів
на дефектах кристалічної грати.

Тому навіть при 0 К питомий опір металу не дорівнює нулю (рис.
2.3, крива а), а у деяких металів опір стрибком стає порівнюваним нулю
навіть за температури вище за нуль (рис. 2.3, крива б). Таке явище назива-
ють надпровідністю. Останніми роками стало можливим здобувати сплави
на основі рідкоземельних елементів з температурою надпровідного пере-
ходу більше ніж 100 К, що відкриває широкі перспективи використання
надпровідних матеріалів, про що буде сказано далі.

Для чистих металів на ділянці 3 рис. 2.3 температурний коефіцієнт
питомого опору

T
B

BTdT
d 111







 ,                          (2.12)

тобто за кімнатної температури 10033,0300
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  К відповідно до мно-

жника 
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2.5 Вплив домішок на питомий опір металів

Оскільки питомий опір металів визначається в основному довжиною
вільного пробігу електронів, то він залежатиме від досконалості кристалі-
чної гратки речовини.

На опір металів істотно впливають домішки та структурні дефекти
кристалічної ґратки. Це пояснюється значним скороченням довжини віль-
ного пробігу електронів у зв’язку з порушенням періодичності електрич-
ного поля кристалічної грати. Якщо додати домішку у метал, електрони за-
знають додаткове розсіяння на статичних дефектах кристалічної ґратки,
яке не залежить від температури. Тому в міру наближення температури до
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абсолютного нуля опір металів прямує до певного сталого значення, нази-
вається залишковим опором.

Звідси витікає правило Маттісена про адитивність питомого опору:
пр = T  + ρзал, (2.13)

де T – опір, зумовлений розсіюванням електронів на теплових коливан-
нях вузлів кристалічної решітки;

ρзал – залишковий опір, зумовлений розсіюванням електронів на ста-
тичних дефектах структури ґратки.

Загальна довжина вільного пробігу електрона в цьому разі визнача-
ється у такий спосіб:

залпр
111
 

T

,   (2.14)

де  1/λзал ~ NпрSпр.
Тут Nпр – концентрація домішок атомів;

Sпр – перетин ефективного розсіяння домішкового атома,
λТ – визначається із (2.14). Ураховуючи (2.11), (2.13), (2.14), за-

пишемо

Рисунок 2.4 – Залежність питомого опору спла-
вів цинк-марганець від складу
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прпр NATB               (2.15)
Ці залежності ілюструє рис. 2.4, з якого виходить, що температурні

залежності питомого опору чистого металу та його сплавів із низькою кі-
лькістю домішок є взаємно паралельні.

Характерним прикладом такої
залежності є графік змінення пито-
мого опору в залежності від вмісту
компонентів у твердому розчині
двох металів – нікелю та міді
(рис. 2.5).

Чисті метали характеризуються
мінімальним значенням ρ. За появи
домішок питомий опір зростає на-
віть тоді, коли питомий опір домі-
шок менший, ніж у вихідного мета-
лу.

У техніці часто використову-
ють сплави зі значною кількістю
окремих компонентів, для яких змі-
нення ρзал залежно від концентрації
металів описується законом Норд-
гейна:

)1(
)1(зал

BB

AABA

XXC
XXCXXC




(2.16)
де С – стала; ХА, ХВ – атомні частки
компонентів у сплаві.

З цього закону видно, що в бі-
нарних твердих розчинах А–В за-
лишковий опір збільшується, як при
додаванні атомів металу А до мета-
лу В, так і атомів металу В до мета-
лу А, причому ρзал досягає макси-
муму за умови рівності компонентів
у сплаві. Чим більша кількість домішок у сплаві, тим менше його темпера-
турний коефіцієнт. Це спричинено тим, що в твердих розчинах ρзал  значно
вище за ρТ і не залежить від температури.
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Звичайно, що ρост/ρт > 0, тому α ме
P  > α спл

Р . На цьому ґрунтується виго-
товлення термостабільних сплавів (рис. 2.5).
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Рисунок 2.5 - Залежність питомого
опору і температурного коефіцієнта
питомого опору від складу речовини
для металевих сплавів



Електроматеріали44

На кривих залежності питомого опору
від складу деяких систем можливі точки різ-
кого зламу див. рис. 2.6.

Це можливо, коли за певного співвідно-
шення компонентів один з одним вони ста-
новлять хімічні сполуки. На графіку точка 1
відповідає чистому металові, точка 2 – спо-
луці MgZn, 3 – Mg2Zn3, 4 – MgZn4, 5 –

MgZn6, 6 – чистому Zn.

2.6. Опір провідника при високих частотах

Відомо, що за високих частот електромагнітне поле проникає в прові-
дник на невелику глибину відповідно за формулою

af 


1 , (2.18)

де γ – питома електропровідність; μа – абсолютна магнітна проникність; Δ
– глибина проникнення.

Більшу частину струму зосереджено на поверхні провідника (скін –
ефект). Якщо радіус кривизни поверхні провідника є значний в порівняно з
глибиною, на якій зосереджено основну частину струму, то його можна
прийняти за нескінченний півпростір, заповнений речовиною.

Якщо прийняти для провідного півпростору напрямок струму за віссю
Х, нормаль до поверхні – за віссю Z, враховуючи, що розподіл лишається
незмінним уздовж осей X та Z, дістаємо рівняння для розподілу густини
струму:
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j
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. (2.19)

За аналізу (2.19) можна зробити висновок, що густина струму змен-
шується за експонентою з підвищенням глибини Z, а глибина проникнення
Δ чисельно дорівнює тій глибині, на якій густина струму зменшується до
значення 1/е, приблизно 37% свого значення. На поверхні провідника фаза
струму також змінюється зі зміненням глибини відповідно множника



zj

e .

2.7. Термоелектрорушійна сила (термо ЕРС)

При зіткненні двох різних металевих провідників, поміж ними вини-
кає контактна різниця потенціалів, зумовлена різницею значень роботи ви-
ходу електронів у зімкнених провідниках. Контактна різниця потенціалів
поміж металами А і В дорівнює:

mV

Рисунок 2.6 – Схема
термопари
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де UA і UB – потенціали стикових металів; nA і nB – концентрації електронів
у металах А і В; k – стала Больцмана; Т – термодинамічна температура; е –
заряд електрона.

Якщо з’єднати два різних провідники, як показано на рис. 2.6, то за
однакової температури обох спайок сума різниць потенціалів у колі дорів-
нює нулю.

Якщо Т1 ≠ Т2, то поміж спайками виникає термо-ЕРС, величина якої є
пропорційна різниці температур і може бути визначена за формулою:

)(ln)( 2121 TTC
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nTT

e
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B

A
BAAB  , (2.21)

де С – сталий для даної пари провідників коефіцієнт термо-ЕРС.
За наявності різниці температури 1 К на кінцях провідника з одного

матеріалу електрони, які переносять електричні заряди, і різниця потенціа-
лів, яка виникла на кінцях провідника, називається абсолютною термо-
ЕРС. Таким чином, вимірювальна різниця потенціалів є пропорційна різ-
ниці температур спайок. Даний приклад (термопара) може використовува-
тися для вимірювання температур або виготовлення термогенераторів.

2.8 Надпровідники та кріопровідники

НАДПРОВІДНИКИ. Відомо, що за зниження температури питомий
опір металевих провідників зменшується і за низьких температур (кріоген-
них), близьких до абсолютного нуля, спадає до таких малих значень, що
вони не можуть бути виміряними. Такі властивості мають майже 35 над-
провідникових металів і більш ніж 1000 надпровідникових сплавів та хімі-
чних сполук деяких елементів. Температура переходу в надпровідний стан
для різних металів перебуває у межах від 0,01 К для вольфраму до 9,2 К
для ніобію. При переході у надпровідний стан опір може стрибком спадати
на 15 порядків і становити 5 ∙ 10-18 мкОм · м. Відбувається цей перехід у
вузькому температурному діапазоні: (10-3 … 10-4) К.

У 1911 році голландський фізик Камерлінг–Оннес зробив сенсаційне
відкриття: за охолодження до температури стиснутого гелію (4,2 К), опір
кільця із замороженої ртуті стрибком спадає до надмалого значення, яке
неможливо виміряти.

Наявність у речовин нескінченної питомої провідності було названо
надпровідністю, а температуру, за якої речовина переходить у надпровід-
ний стан – температурою надпровідного переходу, або критичною темпе-
ратурою Ткр. Надпровідність – зворотне явище: за підвищення температури
відносно Ткр речовина повертається до нормального стану.

Явище надпровідності можна пояснити зв’язкою електронів, що вони
рухаються завдяки кристалічній гратці й створенням куперівських пар. Два
електрони, які містяться з різних боків від найближчого позитивного атом-
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ного кістяка, підтягуються до нього силами кулонівського тяжіння і руха-
ються без розсіяння. Це можливо у надпровідниках за низьких температур,
коли коливання вузлів кристалічної гратки малі і притягування поміж еле-
ктронами завдяки гратці є сильніше, ніж відштовхування поміж ними. Ку-
перівські пари існують короткочасно, роз’єднуються і знов з’єднуються за
наближення до наступного атомного кістяка. Надпровідність залежить від
будови речовини, наявності домішок і дефектів. Відсутність пар зумовлює
існування збудженого струму у надпровідному контурі тривалий час. Для
деяких розрахунковий час загасання струму сягає 105 років.

За температури нижче за Ткр надпровідники стають ідеальними діама-
гнетиками, із яких магнітне поле повністю виштовхується (ефект Майсне-
ра). Глибина проникнення поля становить соті частки мікрона. Існує кри-

тичне значення магнітного поля μ0Hкр,
яке руйнує ефект надпровідності. На
рис. 2.7 наведено температурні залеж-
ності критичного поля для свинцю та
білого олова. З наведеного прикладу
можна зробити висновок, що з підви-
щенням температури критична напру-
женість магнітного поля зменшується.

Надпровідний стан руйнується і в
тому разі, коли через надпровідник
проходить струм, який задає в поверх-
невому шарі напруженість магнітного
поля вище за критичну.

Останніми роками розроблено сплави металів із відносно високими
температурами переходу в надпровідний стан, які лишаються надпровід-
никами за потужних магнітних полів і за значного струму, який проходить
через них.

Слід зауважити, що не всі надпровідники стають надпровідними. Щоб
це сталося, необхідно, щоб виконувалися дві умови.

1. Температура надпровідника нижче
за температуру переходу в надпровідний
стан Ткр.

2. Напруженість магнітного поля (або
магнітна індукція) є нижча, аніж критична
напруженість магнітного поля Нкр (або кри-
тична магнітна індукція Вкр).

Залежність критичної магнітної індук-
ції від температури наведено на рис. 2.8. Ця
крива, яка відділяє область надпровідного
стану від не надпровідного (нормального),
називається граничною кривою. Залежність
Вкр від температури в багатьох випадках
можна подати формулою:

Вкр

Ткр Т0

Рисунок 2.8 – Залежність
критичної магнітної інду-

кції від температури
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Рисунок 2.7 – Температурні за-
лежності критичного поля для

свинця та білого олова
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BкрТ = В0[1 – (Т/Ткр)2],         (2.22)
де ВкрТ – критична магнітна індукція надпровідника за термодинамічної
температури Т;

В0 – критична індукція за температури Т = 0 К;
Ткр – критична термодинамічна температура надпровідника при В = 0.
Критична температура та критична магнітна індукція – це важливі па-

раметри надпровідника, але вони не є його константи, оскільки залежать
від зовнішніх чинників (наприклад, тиску), товщини матеріалу, домішок,
неоднорідностей, хоча кількість домішок невелика, й не збільшує атомних
розмірів. Для надпровідників другого роду
критичні параметри мають менш різку за-
лежність і для кожної температури крити-
чна магнітна індукція перебуває у певно-
му інтервалі (рис. 2.9).

Існують ще й надпровідники третього
роду. Це провідникові сплави й сполуки, у
яких домішки перевищують атомні розмі-
ри, а їхні критичні параметри надто зале-
жать від ступеню неоднорідності й спосо-
бу опрацювання.

Критична магнітна індукція у змін-
ному електричному полі залежить від його
частоти. У надпровідниках першого роду
надпровідний стан не змінюється до деся-
тків мегагерців, а у надпровідниках другого роду критичні параметри у
змінному полі є суттєво менші, ніж у постійному.
Щодо практичного використання надпровідників першого роду, слід за-
уважити, що елементарні надпровідники мають невелике значення крити-
чної температури (до 10 К), а критична магнітна індукція не перевищує де-
сятих часток тесли. Наприклад, алюміній: 0,14 К і 0,002 Тл; ніобій: 9,4 К і
0,195 Тл.

У практиці використовують провідникові сплави і їхні сполуки, тобто
надпровідники другого роду, для яких критична температура сягає до 23 К,
а критична індукція – до десятків тесли. Наприклад, сплав 50% Nb i 50% Ti
має 8,7 К і 12,0 Тл, сполука станіту ніобію (Nb3Sn) має  18 К і 22,0 Тл.

Слід зауважити, що поміж надпровідністю та високою питомою елек-
тропровідністю за нормальних умов немає однозначного зв’язку, про що
свідчать такі факти, що до цієї пори у кращих провідникових матеріа-
лів(срібло, мідь) не вдалося домогтися надпровідності. Але при підвище-
ному тиску вдалося перевести у надпровідний стан деякі напівпровідники,
діелектрики і тверді розчини типу BaTiO3 – SrTiO3.

Вкр

Ткр Т0

Рисунок 2.9 – Критичні па-
раметри надпровідника дру-

гого роду

Вкр2
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КРІОПРОВІДНИКИ

В сучасній електротехніці використовується явище кріопровідності,
коли досягається мале значення питомого опору за кріогенних температур,
але без переходу у надпровідний стан. Метали, які мають такі властивості,
називають кріопровідниками. Фізична сутність кріопровідності не є схожа
з явищем надпровідності і становить приватний випадок нормальної елек-
тропровідності металів в умовах кріогенних температур.

Надто мале значення ρ кріопровідників обмежує густину току, хоча
вона значно більша, ніж у звичайних металевих провідниках за нормальної
температури.

Застосування в електротехніці кріопровідників замість надпровідни-
ків має свої переваги. Застосування рідинного водню або азоту замість рі-
динного гелію, який є значно дорожчий, дає можливість значно спростити
виконання теплової ізоляції пристроїв і значно зменшує вартість охоло-
дження.

Для того щоб зрозуміти, наскільки зменшується питомий опір кріо-
провідника за робочої температури  порівняно з питомим опором за нор-
мальної температури, слід звернутися до рис. 2.10, на якому в білогариф-
мічному масштабі подано зміну питомого опору кріопровідників.

Відповідно до графіка, за температури рідинного водню слід засто-
сувати алюміній, а за температури
рідинного азоту – берилій. Таким
чином, вибір оптимального кріо-
провідника має два варіанти: чи об-
рати дешевий алюміній (а хлада-
гент – водень, за якого маємо най-
менше значення питомого опору
алюмінію), але в цьому разі треба
враховувати вибухонебезпечність
воднево-повітряної суміші, чи об-
рати дорожчий берилій та більш
дешевий хладагент – рідинний азот,
що зменшить витрати на охоло-
дження. У всіх випадках кріопрові-
дник буде кращим, якщо буде ви-
трачено менше коштів на здобуття
надчистих кріопровідникових ма-
теріалів.

2.9 Матеріали високої електропровідності

До найбільш поширених матеріалів високої провідності належать
мідь, алюміній та їхні, сплави.

Рисунок 2.10 – Температурні залежності
питомого опору кріопровідників:
1 – мідь, 2 – алюміній, 3 – берилій
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МІДЬ. Широке застосування міді як провідного матеріалу пов’язане з
певними її перевагами  порівняно з іншими провідниковими матеріалами.
Завдяки малому питомому опорові (лише  срібло має менше його значен-
ня), доволі високій механічній міцності, задовільній стійкості до окислення
й легкості паяння та зварювання, мідь має широке застосування в техніці.

Мідь здобувають шляхом переплавлення сульфідних руд з
обов’язковим процесом електролітичного очищення. Мідні болванки ва-
гою до 90 кг гарячим прокатуванням переробляють на катанку діаметром
7,2 мм, а потім холодним протягуванням переробляють на дріт потрібних
діаметрів аж до 0,002 мм.

Мідь у техніці застосовується двох марок: М1 (99,9 % чистої міді;
0,1 % домішок, в тому числі кисню не більше за 0,08 %); М0 – містить ли-
ше 0,05% домішок, в тому числі кисню не більше 0,02%.

При холодному оброблянні здобувають твердо тягнуту мідь МТ, яка
має підвищену міцність при розтягуванні й підвищене значення питомого
опору. Якщо мідь МТ нагріти до сотень градусів із подальшим її охоло-
дженням за відсутності повітря
(відпал), то дістають мідь мар-
ки ММ. Мідь ММ є пластична,
має невелику міцність, підви-
щений коефіцієнт довжини пе-
ред розриванням і більш висо-
ку питому провідність. Вплив
відпалу на механічні та елект-
ричні параметри міді наведено
на рис. 2.11.

CТАНДАРТНА МІДЬ у
стані відпалу за 20° С має пи-
тому провідність 58МСм/м,
тобто ρ = 0,017241 мкОм · м.

Нормативні властивості
МТ і ММ (а також для порів-
няння алюмінієвого дроту АТ і
АМ) наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Властивості мідного й алюмінієвого дроту.
Мідь АлюмінійПараметр

 МТ ММ  АТ АМ

Границя міцності при розтягу-
ванні σρ, МПа, не менш 360 - 390 260 - 280 160 -170 80
Відносне здовження перед
розриванням Δl/l, %, не менш 0,5 - 2,5 18 - 35 1,5 - 2,0 10 - 18
Питомий опір ρ, мкОм · м, не
більш 0,0182 0,01754 0,0295 0,0290

Рисунок 2.11 – Залежність питомого
опору  межі міцності розтягування
 відносного подовження Δl/l, міді

від температури відпалу
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Мідь МТ застосовують там, де потрібна висока механічна міцність,
твердість і протистояння стиранню (для контактних проводів, для колекто-
рних пластин). Мідь ММ іде на виготовлення обмоткових та кабельних
провідників, де потрібні гнучкість та пластичність.

Мідь – дорогий і дефіцитний матеріал, тому її все частіше замінюють
на алюміній.

СПЛАВИ МІДІ. Для дістання провідникових матеріалів з підвищени-
ми механічними показниками до міді додають різні домішки. Такі сплави
називають бронзами чи латунями. Вводячи в мідь кадмій чи берилій, діс-
тають кадмієву чи берилієву бронзи з високим значенням δρ до 1200 МПа і
1350 МПа відповідно названим типам бронз, з яких виробляють струмоп-
ровідні пружини, контактні проводи та інше.

ЛАТУНЬ – це сплав міді з цинком з високим відносним подовженням,
який використовують для виробництва різних деталей шляхом штампу-
вання і для виготовлення струмопровідних деталей.

АЛЮМІНІЙ – це другий після міді провідниковий матеріал, який
приблизно в 3,5 рази легше за мідь. Він має в 1,63 рази більше значення
питомого опору і для виготовлення алюмінієвого проводу з електричним
опором, що він дорівнював би мідному, його діаметр повинен бути в

3,163,1   разів більше за діаметр мідного проводу. Таким чином, якщо
габарити не мають суттєвого значення, то заміна міді на алюміній дає ви-
граш у масі вдвічі. Тому для виготовлення проводів однакової електропро-
відності за заданої довжині алюміній буде вигідніше за мідь, якщо тона
алюмінію дорожче за тону міді не більше, ніж у два рази.

В електротехніці використовують алюміній з домішками не більше за
0,5% марки А1. Більш чистий алюміній (домішки до 0,03%) марки АВ00,
використовують для виготовлення фольги та корпусів оксидних конденса-
торів.

Прокатування, протягування та витягування алюмінію мають такий
самий вплив, як і при виготовленні міді. З алюмінію прокатують тонку фо-
льгу (до 6 – 7 мкм), з якої виготовляють електроди паперових та плівкових
конденсаторів. Властивості твердого й м‘якого алюмінієвого дроту наве-
дено в таблиці 2.1.

Алюміній в повітряних умовах окислюється й покривається тонкою
оксидною плівкою з підвищеним електричним опором, яка захищає його
від подальшої корозії і називається оксидною ізоляцією. Такі плівки можна
виробити штучно – шляхом термічного обробляння.

Якість оксидної ізоляції оцінюють об’ємним коефіцієнтом оксидуван-
ня, який дорівнює відношенню об‘єму оксиду до об’єму металу, який
увійшов до оксиду.

k = MρM/nAρ0,       (2.23)
де М – молекулярна маса оксиду;

ρM – густина металу;
n – кількість атомів металу, які увійшли до молекули оксиду;
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А – атомна маса металу,
ρ0 – густина оксиду.
При k > 1 шар оксиду на металі має суцільне покриття, а якщо k < 1, то

суцільне покриття дістати неможливо.
Наприклад, для алюмінію Al2O3 маємо:
А = 26,97; ρM = 2,7 Mr/м3; М = 101,91; n = 1; ρ0 = 3,2 Mr/м3, тобто за

формулою (2.23) k = 1,6.
Завдяки оксидній плівці збільшується перехідний опір в точках конта-

кту алюмінієвих дротів, це робить неможливим їхнє спаювання у звичай-
них умовах. Тому для паяння алюмінію застосовують спеціальні пасти –
припої або спеціальні ультразвукові паяльники. В точках з’єднання алюмі-
нію й міді можлива гальванічна корозія. Якщо на область контакту впливає
вологість, то виникає гальванічна пара з високим значенням ЕРС, причому
полярність цієї пари така, що струм тече від алюмінію до міді, а алюміній
руйнується корозією.

АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ мають підвищену механічну міцність, на-
приклад, АЛЬДРЕЙ (його складові 0,5% Mg; 0,7 Si; 0,3 Fe останнє Al). Пі-
сля спеціальної термічного обробляння у альдреї виникає сполука Mg2Si,
яка додає сплавові високої механічної характеристики, а саме: густина
2,7 Mr/м3; σρ = 350 МПа; Δl/l = 6,5 %; αρ = 23 · 10-6 к-1; ρ = 0,0317 мкОм · м;
αρ = 0,0036 к-1. Отже, альдрей має легкість алюмінію і приблизно його еле-
ктропровідність, а за механічною міцністю наближається до твердотягну-
тої міді.

СТАЛЕАЛЮМІНІЄВИЙ ПРОВІД використовують у лініях електро-
передач. Він має таку конструкцію. Осердя звитих сталевих проводів звер-
ху обвивається алюмінієвим дротом. Таким чином, механічна міцність ви-
значається стальним осердям, а електрична провідність визначається алю-
мінієм.

ЗАЛІЗО (СТАЛЬ) – найбільш поширений і дешевий провідниковий
матеріал, до того ж підвищеної механічної міцності і з підвищеним пито-
мим опором в порівняно з міддю (ρ близько 0,1 мкОм · м).

Відносно недоліків сталі слід зауважити, що вона має малу стійкість
до корозії, і тому її поверхню покривають більш стійким матеріалом, на-
приклад, цинком.

За змінного струму в сталі спостерігається поверхневий ефект (скін
ефект), завдяки якому активний опір сталевих провідників збільшується
порівняно з постійним струмом, тому що з підвищенням частоти струму
останній виштовхується на поверхню проводу. Крім того, за змінного
струму в сталевих провідниках збільшуються втрати міцності на гістере-
зис. В техніці використовують м‘яку сталь з домішками вуглецю до 0,15%,
яка має межу міцності при розтягуванні σρ = 700 – 750 МПа, відносне збі-
льшення довжини перед розриванням Δl/l = 5 – 8 разів меншу  порівняно з
міддю.
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БІМЕТАЛ використовують для зменшення витрат кольорових металів
в провідниках, коли стальний провід покривають тонким шаром міді за до-
брого з‘єднання міді та сталі по всій довжині проводу.

Для виготовлення біметалу існує два способи: гарячий та холодний.
Сутність гарячого способу полягає в тому, що стальну болванку вста-

вляють у центр форми, а потім у існуючу порожнину форми заливають
розплавлену мідь. Після охолодження біметалевої болванки її прокатують
до потрібного діаметра, а потім способом холодного волочіння виготовля-
ють біметалевий дріт потрібного діаметра.

Холодний (електролітичний) спосіб полягає в тім, що на стальний
дріт, який пропускають через ванну з розчином мідного купоросу, мідь рі-
вномірно осідає. Це більш дорогий спосіб, тому що потребує значних ви-
трат електроенергії і він не забезпечує  доброго зчеплення міді та сталі.

Біметал має механічні та електричні характеристики, проміжні поміж
характеристиками чистого мідного і чисто стального провідників такого
самого перерізу, але механічна міцність біметалу більша ніж у міді, а елек-
трична провідність, навпаки у біметалу менша, ніж у міді. Поверхневий
шар міді за підвищених частот змінного струму збільшує електропровід-
ність, тому що струм виштовхується на поверхню проводу, а електропро-
відність міді більша ніж у сталі. Крім того, мідь захищає сталь від корозії.

Біметалевий дріт випускається із зовнішнім діаметром від 1 до 4 мм,
причому мідь становить не менше 50% повної маси дроту. Розривне зусил-
ля (на повний переріз дроту) від 550 … 700 МПа, а підвищення довжини до
моменту розриву Δl/l не більше 2%. Опір 1 км біметалевого дроту постій-
ному струмові (при 20° С) в залежності від діаметру становить 60 Ом/км
(при 1 мм) до 4 Ом/км (при 4 мм). Такий дріт використовують на будівни-
цтві ліній зв’язку, ліній електропередачі.

2.10 Сплави високого питомого опору

Сплави високого опору використовують в електровимірювальних
пристроях, в зразкових резисторах, реостатах та електронагрівальних при-
строях.

Для виготовлення зразкових резисторів необхідно використовувати
матеріали з такими властивостями:

-  високий питомий опір для зменшення  габаритів високоомних ре-
зисторів;

-  мале значення температурного коефіцієнта питомого опору для
підвищення термостабільності резисторів;

-  мале значення термо-ЕРС відносно міді з метою зменшення пара-
зитних сигналів у резисторі.

Цим вимогам задовольняють константан і манганін.
КОНСТАНТАН – це сплав міді та нікелю Cu – Ni (60 % міді і 40 % ні-

келю). Таке співвідношення складових сплаву відповідає найбільшому
значенню ρ і найменшому значенню αρ (рис. 2.5). Назва сплаву константан
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пояснюється тим, що за змінення температури значення ρ лишається по-
стійним.

Для сплаву типу константан αρ за нормальної температури має зна-
чення мінус (5 … 25) · 10-6 К-1 при ρ = 0,48 – 0,52 мкОм · м.

Відносно механічних характеристик зауважимо, що розривне зусилля
σρ = 400 – 500 МПа, відносне здовження Δl/l = 20 – 40 %,  щільність –
8900 кг/м3.

Нагрівостійкість константану дозволяє виготовляти з нього реостати і
нагрівальні елементи, для яких робочий діапазон температур не перевищує
450° С.

Недоліком константану є той факт, що у контакті з міддю коефіцієнт
термо-ЕРС становить 44…55 мкВ/К. Ці обставини не дозволяють викорис-
товувати його для виготовлення резисторів.

Але константан з успіхом використовують для виготовлення термо-
пар, за допомогою яких вимірюють температуру, якщо вона не перевищує
кілька сотень градусів Цельсія.

Слід зауважити, що константан є дорогий, тому що нікель становить
велику частину його складу.

МАНГАНІН – це потрійний сплав Cu – 85 %, Mn – 12 %, Ni – 3 %. Йо-
го назва пов’язана з тим, що до його складу увійшов марганець (латинське
manganum). Манганін застосовується для виготовлення зразкових резисто-
рів завдяки вдалим його електричним характеристикам, а саме значення
його ρ = (0,42…0,48) мкОм · м, мале значення αρ = (5 – 25) · 10-6 К-1, коефі-
цієнт термо-ЕРС у парі з міддю 1… 2 мкВ/К.

Манганін має добрі механічні характеристики: σρ = 450 … 600 МПа;
Δl/l = 15 … 30 %, густина 8400 кг/м3.

З манганіну можна виробляти тонкий дріт діаметром до 0,02 мм, який
для стабілізації електричних характеристик ρ і αρ відпалюють при темпера-
турі 550…600° С з подальшим повільним охолодженням. Такий дріт по-
кривають емалевою ізоляцією, а потім виготовляють зразкові резистори.

Сплави високого опору на  основі заліза

Ці сплави використовують для виготовлення  електронагрівальних
елементів. Висока жаростійкість цих сплавів зумовлена введенням до їх-
нього складу металів, які мають високе значення об’ємного коефіцієнта
оксидації, тобто відношення об’єму оксиду до об’єму металу, котрі увійш-
ли до складу сплаву.

k = MρM/nAρ0,       (2.24)
де М – молекулярна маса оксиду;

ρM – густина металу;
n – число атомів метала, які увійшли у молекулу оксиду;
А – атомна маса металу;
ρ0 – густина оксиду.
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Якщо k > 1, то оксидний шар може дати на металі суцільне покриття,
яке відіграє роль ізоляції. І такими металами є нікель, хром, алюміній. За-
лізо має об’ємний коефіцієнт менше за одиницю і тому легко окислюється,
і чим більше заліза у складі сплаву, тим менше його нагрівостійкість.

Сплав системи Fe-Ni-Cr називають ніхромами, а сплав системи Fe-Cr-
Al називають фехралями, або хромалями.

Умовні позначки сплавів складаються з літер, які відповідають основ-
ним металам, а число після літери – кількість металу.

Літери мають, такі умовні позначки: Б – ніобій, В – вольфрам, Г – ма-
рганець, Д – мідь, К – кобальт, Л – берилій, Н – нікель, Т – титан, Х – хром,
Ю – алюміній. Наприклад, сплав Х – 23Ю5 відповідає сплавові, який міс-
тить 23 % хрому, 5 % алюмінію і решта залізо.

Сплави з вольфрамом та молібденом мають нестійкі оксиди і тому ці
метали непрацездатні при нагріванні за наявності кисню.

Стійкість хромонікелевих сплавів за високої температури у повітря-
ному середовищі пов’язана з тим, що коефіцієнти лінійного розширення
сплавів і їхніх оксидних плівок мають близькі значення.

2.11  Резистори

Функція, яку виконують резистори – це поглинання електричної енер-
гії в колах її регулювання й розподілення поміж різними колами й елемен-
тами схеми.

Резистори за характеристикою змінення опору, призначенням і мате-
ріалом резистивного елемента можна класифікувати на постійні та змінні.

Постійні резистори в залежності від призначення поділяються на
групи:

– загального призначення (відхилення опору від номінального значен-
ня  5 %;  10 %;  20 %);

– точні ( 1 %;  2 % );
– прецизійні ( 0,01 %;  0,02 %;  0,05 %;  0,1 %;  0,2 %;  0, 5%);
– високочастотні та імпульсні;
– високовольтні (вище за 2 кВ);
– високомегаомні (вище за 10 мОм);
– напівпровідникові.
Резистори загального призначення мають діапазон номінальних зна-

чень опору від 1 Ом до 10 мОм, номінальні потужності від 0,125 до 100 Вт.
Точні та прецизійні резистори мають високу стабільність і використо-

вуються у вимірювальній техніці, в автоматичних системах тощо.
Високочастотні та імпульсні резистори мають малі індуктивність та

ємність і використовуються у високочастотних колах.
Високовольтні резистори мають більші напруги від одиниць до десят-

ків кіловольтів та значні потужності розсіювання від 5 Вт і вище.
Високоомні резистори мають діапазон номінальних значень від десят-

ків мегом до сотень тераом ( ТОм = 1012 Ом).
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Напівпровідникові резистори використовуються у схемах температу-
рної стабілізації, в автоматичних та вимірювальних приладах.

Змінні резистори в залежності від призначення класифікуються на
підстроювальні та регулювальні. Підстроювальні резистори призначаються
для періодичного підстроювання апаратури. Їхня рухома вісь виводиться
під шлиць для регулювання за допомогою викрутки. Їхня зносостійкість
невелика – 1000 обертів. Регулювальні резистори використовуються для
багаторазових регулювань апаратури за допомогою органів керування. Во-
ни мають значно більшу зносостійкість – 5000 обертів. Про їхні функціо-
нальні характеристики мова трохи пізніше.

Основні параметри резисторів

Номінальна потужність та граничне напруження

Під номінальною потужністю РН розуміють найбільшу потужність,
яку резистор може розсіювати в заданих умовах на протязі гарантованого
терміну служби (наробка). Потужність розсіювання залежить від констру-
кції резисторів, фізичних властивостей матеріалів та температури навко-
лишнього середовища. Для кожного типу резисторів наводять залежність,
припустимої потужності Р від температури навколишнього середовища
(рис. 2.12), за якою можна обрати електричну потужність.

Відповідно до стандарту, конкретні значення номінальних потужнос-
тей розсіювання у ватах (Вт) обираються з ряду: 0,01; 0,025; 0,05; 0,062;
0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 250; 500.

Робоча напруга резистора не може перевищувати значення, яке розра-
ховано з номінальної потужності РН та номінального опору RH, тобто

HHRPU  . Але за великих RH ця напруга може сягнути таких значень, за

Рисунок 2.13 –  Залежність допустимої потужності  резистора
від температури
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яких може відбутись пробій. Тому для кожного типу резистора, з ураху-
ванням його конструкції, встановлюється найбільше робоче напруження
UПРЕД.

Номінальний опір та допуск

Номінальний опір (RH) – електричний опір, значення якого позначено
на резисторі, від якого відраховують відхилення від цього значення.

Номінальний опір  постійних резисторів стандартизований наступни-
ми рядами: Е6; Е12; Е24; Е48; Е96; Е192, а змінних – одним рядом Е6. Чи-
сло після літери Е відповідає кількості найменших значень в кожному де-
сятинному інтервалі (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 – Номінальний опір по рядах
Ряд Числові коефіцієнти
Е6 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8

Е12 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2
Е24 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,4; 2,7; 3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3;

4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1

Номінальні опори в кожній декаді відповідають числам, наведеним в
таблиці, або числам, дістаним множенням чи розділенням їх на 10n,де n –
ціле додатне або від’ємне число.

Дійсні значення опорів резисторів внаслідок неточності їхнього виго-
товлення можуть відрізнятись від номінальних. Різниця поміж номіналь-
ними і дійсним опором, яку задають у відсотках відносно до номінального
опору, називають відхиленням від номінального опору, чи коротко – до-
пуск, який відповідно до стандарту становить:  0,001%;  0,002%;
 0,005%;  0,01%;  0,02%;  0,05%;  0,1%;  0,25%;  0,5%;  1%;  2%;
 5%;  10%;  20%;  30%.

Температурний коефіцієнт опору

Температурним коефіцієнтом опору (ТКО) називається величина,
яка характеризує відносне змінення опору на один градус Кельвіна або Це-
льсія. ТКО характеризує зворотне змінення опору резистивного елемента
внаслідок змінення температури навколишнього середовища, чи змінення
електричного навантаження. Чим менше ТКО, тим вищу температурну
стабільність має резистор. Значення ТКО прецизійних резисторів знахо-
диться в межах від одиниць до ± 100 · 10–6 1/° С, а резисторів загального
призначення – від десятків до ± 2000 · 10–6 1/° С.

Шуми резисторів

Відрізняють власні шуми, або шуми ковзання. Власні шуми резисто-
рів складаються з теплових та струмових шумів. Їхнє виникнення
пов’язане з тепловим рухом вільних електронів і проходженням електрич-
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ного струму. Власні шуми резисторів тим вищі, чим вище температура і
напруга. Високий рівень шумів резисторів обмежує чутливість електро-
нних схем і створює завади при відтворенні корисного сигналу.

Власні шуми резисторів вимірюють чинним значенням ЕРС шумів в
мікровольтах Е на вольт U прикладеної постійної напруги. Значення відно-
сної ЕРС шумів більшості типів недротяних резисторів від 0,2 до 40 мкВ/В
визначається за формулою:

Еш = Е/U, мкВ/В.
Шуми переміщення мають змінні резистори при русі контакту по ре-

зистивному елементові. Рівень шумів переміщення значно перевищує рі-
вень теплових і струмових шумів.

Функціональна характеристика змінного резистора

Вона визначає залежність опору змінного резистора від положення
рухомого контакту (рис. 2.13).

Найбільш поширені відносні залежності опору R/RП % від відносного
змінення кута повороту α/αп % це лінійна А, логарифмічна Б та обернено –
логарифмічна В. Слід зауважити, що α – це кут обертання рухомого конта-
кту, а αп – повний кут обертання, R – опір при даному куті обертання, RП –
повний опір.
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3 МАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ

3.1 Основні властивості магнітних матеріалів

3.1.1 Фізичні процеси в магнітних матеріалах

Всі речовини в природі є магнітними, тобто вони взаємодіють із зо-
внішнім магнітним полем і мають певні магнітні властивості. Природа ма-
гнетизму пояснюється будовою атомів і молекул. Елементарними носіями
магнетизму є електрони. Орбітальне обертання електронів навколо атомів і
обертання електронів навколо власних осей (спінове обертання) призво-
дить до з’яви орбітального і спінового магнітних моментів електрона. Ма-
гнітний момент електронної оболонки визначає магнітні властивості ато-
ма, оскільки він приблизно в тисячу разів більше за магнітний момент
атомного ядра. Різноманітний характер електронної структури атомів при-
зводить до розбіжності магнітних властивостей речовин.

За потужністю взаємодії з магнітним полем всі речовини можна по-
ділити на слабкомагнітні і сильномагнітні. Сила взаємодії речовини з маг-
нітними полем оцінюється безрозмірною величиною  магнітною сприй-
нятливістю kМ.

H
MkM  ,      (3.1)

де М  намагніченість речовини під дією магнітного поля, Н  напруже-
ність цього поля.

Слабкомагнітні речовини характеризуються величиною kМ<<1, тоб-
то зміна намагніченості речовини під дією зовнішнього поля дуже незнач-
на. До них відносять діамагнетики й парамагнетики. При вміщенні пара-
магнетиків у магнітне поле вони незначно  посилюють його всередині себе
(kМ > 0). Це відбувається через збіг напрямку намагніченості парамагнети-
ків із напрямком зовнішнього поля. До парамагнетиків відносять алюміній,
платину й низку інших речовин.

Діамагнетики характеризуються тим, що послабляють усередині себе
те магнітне поле, що діє ззовні. Це відбувається внаслідок того, що їхня
намагніченість спрямована проти зовнішнього поля (kМ < 0). До цих речо-
вин відносять більшість органічних сполук і низку металів: мідь, срібло,
золото, свинець й інші.

Найбільший інтерес для технічного застосування являють собою си-
льномагнітні речовини (kМ  1), до яких відносять феромагнетики й фе-
рімагнетики.

До “класичних” феромагнетиків належать залізо, нікель, кобальт, їх-
ні сполуки і сплави. Феромагнетиками також є низка рідкоземельних мета-
лів (РЗМ), як-от: гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій і тулій, але
при цьому в п'ятьох з них (за винятком гадолінію) у певному температур-
ному інтервалі спостерігається й антиферомагнетизм. Феромагнітними є
також деякі сплави і сполуки марганцю, срібла й алюмінію.
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Рисунок 3.1  Схема орієнтування векторів намагніченості
в доменах феромагнетику: а) за відсутності поля;

б) в слабкому полі; в) в потужному полі; г) за насичення

Феромагнетики належать до перехідних елементів, у яких порушено
нормальний порядок заповнення електронних оболонок, внаслідок чого їх-
ні атоми мають внутрішні недобудовані оболонки. Для елементів групи за-
ліза недобудованим є 3d-шар, для більшості РЗМ недобудований є 4f-шар.
Наявність незаповнених оболонок призводить до того, що атоми цих еле-
ментів мають нескомпенсований спіновий момент (для цілком заповнених
оболонок результуючий магнітний момент дорівнює нулю).

Розглянемо природу феромагнетиків групи заліза.
1 Для феромагнетиків вже за відсутності зовнішнього поля енергети-

чно вигідним є рівнобіжне розташування спинів сусідніх атомів. Такий
стан називають атомним магнітним порядком. Отже, вже за відсутності
зовнішнього поля феромагнетик перебуває в стані спонтанного (самодові-
льного) намагнічування, якому відповідає намагніченість технічного наси-
чення. Ця намагніченість залежить від температури; за температури вищої
точки Кюрі феромагнітний атомний порядок руйнується й речовина пере-
ходить до парамагнітного стану.

2 Другим основним положенням, котре пояснює властивості ферома-
гнетиків, є положення про наявність у них доменної структури. Припу-
щення стосовно цього виникло у зв'язку з необхідністю пояснення дослід-
ного факту: якщо феромагнітне тіло не було попередньо намагнічено, то
його результуючий магнітний момент дорівнює нулю. Цей факт вступав у
суперечність з теорією спонтанного намагнічування. Проте цю супереч-
ність можна усунути, якщо припустити, що весь обсяг феромагнетика са-
модовільно розбивається на велику кількість локальних областей  доме-
нів, кожний з яких перебуває в стані технічного насичення, але напрямки
магнітних моментів усіх доменів є рівноймовірні і результуючий магніт-
ний момент зразка  дорівнюватиме нулю, як зображено на рис. 3.1.

Існування доменів було підтверджено експериментально (стрибки
Баркгаузена, по-
рошкові фігури
АкуловаБітнера
тощо). Лінійні
розміри доменів
становлять від
тисячних до де-
сятих часток мі-
ліметра, магніт-
ний момент до-
рівнює приблизно 1015 магнітних моментів окремого атома. Домени розді-
лені поміж собою граничними стінками, в яких відбувається поступова
зміна вектора намагніченості одного домена стосовно напрямку вектора
намагніченості сусіднього домена.

Всі феромагнетики характеризуються:
 кристалічною будовою;
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а) б)

Рисунок 3.2  Схема роз-
міщення моментів атомів

у різних матеріалах: а)
феромагнетик, б) ферит

 великим позитивним значенням магнітної сприйнятливості
(магнітної проникності,  = 103  106), а також істотною і нелі-
нійною її залежністю від напруженості поля й температури;

 здатністю намагнічуватися до насичення за звичайних темпе-
ратур навіть у слабких полях;

 гістерезисом  залежністю магнітних властивостей від попере-
днього магнітного стану

 точкою Кюрі, тобто температурою, вище за яку матеріал втра-
чає феромагнітні властивості.

Природу ферімагнетизму було вперше досліджено на феритах. Вони
мають властивості, багато в чому подібні до властивостей феромагнетиків,
але значно поступаються їм за величиною граничної намагніченості. Під

феритами розуміють сполучення оксиду заліза
Fe2O3 з оксидом металу Ме типу МеFe2O3.
Ферімагнетики мають атомний антиферо-
магнітний порядок, за якого енергетично
вигідним за відсутності зовнішнього поля є ан-
типаралельне розташування спінів сусідніх
атомів чи іонів з перевагою одного з напрямків
(рис. 3.2). При цьому для ферімагнетиків
сумарний магнітний момент не дорівнює нулю,
а для антиферомагнетиків  дорівнює. Феро- і
ферімагнетики є кристалічними речовинами.
Намагнічування окремих кристалів (моно-
кристалів) феромагнітних речовин має свої
особливості: у кристалах розрізнюють напрям-

ки найкращого (легкого) і найгіршого (важкого) намагнічування (магнітна
анізотропія). На рис. 3.3 подано напрямки легкого й важкого намагнічу-
вання трьох основних феромагнітних елементів: заліза, нікелю й кобальту.
Залізо і його сплави Fe-Ni, Fe-Si кристалізуються в кубічній структурі й
осями легкого намагнічування в них є ребра куба, а найважчого  просто-
рові діагоналі рис. 3.3, а. Для нікелю, котрий також має кубічну структу-
ру, розподіл вісей намагнічування протилежний рис. 3.3, б. Напрямки
легкого й важкого намагнічування кристала кобальту, що має гексагональ-
ну структуру, подано на рис. 3.3, в.

За наявності зовнішнього поля найбільш енергетично вигідним на-
прямком є вісь легкого намагнічування, котра створює найменший кут з
напрямком зовнішнього поля.
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Рисунок 3.4  Схематичне зображення розташування крис-
талів відносно напрямку прокатування для текстурованих

сталей

Co
в)

Легке
  [0001]

  [1010]
Важке   [011]

Важке

  [111]
Легке

Ni
б)

Легке
  [100]

   [111]
Важке

Fe
а)

Рисунок 3.3 – Напрямки легкого і важкого намагнічування у монокристалах залі-
за (а), нікелю (б), кобальту (в)

У магнітних матеріалах особливими технологічними прийомами мож-
на створити переважну орієнтацію окремих кристалів матеріалу в заданому
напрямку. У цьому разі говорять, що полікристалічний матеріал має магні-
тну текстуру (рис. 3.4). Це виявляється в дістанні підвищених магнітних
характеристик матеріалу в одному напрямку. Можливість досягнення за-
даної магнітної текстури має велике значення і широко використовується
на практиці. На-
приклад, магніт-
на текстура сталі
створюється спе-
ціальними засо-
бами прокатуван-
ня, коли біль-
шість зерен мета-
лу зорієнтовуєть-
ся легким на-
прямком нама-
гнічування уз-
довж прокату-
вання. Це робить
холоднокатану сталь магнітно-анізотропною і покращує її магнітні пара-
метри в напрямку прокатування Застосування текстурованої сталі в транс-
форматорах різноманітного призначення дозволяє зменшити їхню масу й
габарити на 2040%.

Процес намагнічування матеріалу супроводжується зміною його до-
менної структури і залежить від величини прикладеного поля. У слабких
полях відбувається процес зростання об’єму тих магнітних доменів, у яких
магнітний момент, спрямований по осі легкого намагнічування, утворює
найменший кут з напрямком поля за рахунок зменшення об’єму тих доме-
нів, у котрих цей кут є найбільший. Якщо напруженість поля зменшити до
початкового значення, то початковий розподіл об’ємів доменів відновлю-
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Рисунок 3.5  Основна крива намагнічу-
вання і крива магнітної проникності

ється. Ця перша стадія процесу намагнічування називається оборотним
процесом зсуву стінок доменів. На рис. 3.5 це відповідає першій ділянці
кривої намагнічування (крива В), тобто кривої, котра показує залежність
намагніченості, або індукції матеріалу від значення зовнішнього поля Н.
Внутрішня магнітна індукція матеріалу Вi, що вимірюється в теслах Тл,
пов'язана з його намагніченістю формулою

Ві = 0М                    (3.2)
де 0  магнітна стала, дорівнювана 410-7 Гн/м.

З посиленням поля (друга ділянка кривої намагнічування, яку назива-
ють областю необоротного зсу-
ву стінок доменів) домени,
котрі мають вектори спонтанної
намагніченості близькі або
збіжні з напрямком зовнішньо-
го магнітного поля, об'єднують-
ся  і їхні величини значно
збільшуються. Зазначеному
процесові перешкоджають
структурні дефекти, які
зумовлюють втрати на
гістерезис. Під впливом різних
дефектів структури виникають
нерегулярні коливання стінок

зміщуваних доменів, які спостерігаються у вигляді електромагнітних шу-
мів у перебігу намагнічення. В цьому явищі полягає суть ефекту Баркгау-
зена. За таких напруженостей магнітного поля зміщення доменних меж
має необоротний характер. Тобто сприятливо зорієнтовані домени погли-
нають ті, що зорієнтовані у напрямку протилежному напруженості магніт-
ного поля.

За подальшого зростання напруженості поля (третя ділянка кривої на
рис. 3.5, називана останньою стадією намагнічування) відбувається пово-
рот векторів намагніченості доменів з напрямку легкого намагнічування в
напрямку вектора напруженості зовнішнього магнітного поля.

Четверта ділянка кривої намагнічування називається областю наси-
чення. Всі вектори намагніченості зорієнтовано в напрямку поля, і ферома-
гнетик перетворюється на монодомен з надто високою намагніченістю.

У реальних магнітних матеріалах різноманітні види процесів намагні-
чування перекривають один одного. На процес намагнічування впливають
такі явища, як магнітострикція, механічні напруги, наявність немагнітних
включень, неоднорідностей і низка інших чинників.

Магнтострикцією називають явище зміни лінійних розмірів магніт-
ного матеріалу при його намагнічуванні. Кількісною характеристикою ве-
личини магнітострикції матеріалу є константа s, називана магнітстрикцій-
ною деформацією насичення:
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Рисунок 3.6  Сукупність петель гістере-
зису за різних значень напруженості ма-

гнітного поля
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де Sl  зміна довжини зразка l0 у напрямку поля при збільшенні його на-
пруженості від нуля до величини Hs, що спричиняє технічне насичення.

Це явище є характерне для всіх магнітних матеріалів. Константа S
може бути додатною і від’ємною. У разі її нульового значення на магнітні
властивості не справляють впливу внутрішні механічні напруги в матеріалі
і зовнішні механічні зусилля, вони спричинені дією обмоток, які стиску-
ють матеріал, стягуванням осердь трансформаторів кріпленням і тощо.
Явище магнітострикції може бути використано також і в корисних цілях,
як це буде показано далі.

3.1.2 Магнітні властивості матеріалів

Намагнічування постійним полем. За циклічної зміни напруженос-
ті магнітного поля від 0 до +Н1, від +Н1 до H1 і знову до +H1 крива зміни
індукції (крива перемагнічу-
вання) має форму замкненої
кривої  петлі гістерезису.
Для слабких полів петля має
вигляд еліпса (рис. 3.6). При
збільшенні значення H1 ді-
станемо серію укладених одна
в одну петель гістерезису,
поки не дійдемо до граничної
петлі гістерезису, що вона є
важливою технічною характе-
ристикою магнітного матеріа-
лу. Гранична петля гістерезису
характеризується максималь-
ним досягнутим значенням
індукції Bмакс, так званою індукцією насичення. Характерно, що при змен-
шенні напруженості магнітного поля від H1 до 0 магнітна індукція не стає
дорівнюваною нулю, а зберігає величину залишкової індукції Вз. Для дове-
дення залишкової індукції до нуля необхідно прикласти напруженість маг-
нітного поля протилежного напрямку  Нс, яка називається коерцитивною
силою матеріалу.

Основна крива намагнічування. Якщо сполучити між собою точки
вершин петель гістерезису, дістані за послідовно зростаючих максималь-
них значень напруженості магнітного поля, то крива, котра являє собою
геометричне місце цих точок називатиметься основною кривою намагнічу-
вання матеріалу. Ця крива є найважливішою характеристикою магнітних
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Рисунок 3.7  Графічне визначення
магнітної проникності

матеріалів, вона відповідає вимогам кращого відтворювання і широко ви-
користовується на практиці (див. рис. 3.5, крива В).

Магнітна проникність. Для характеристики поводження магнітних
матеріалів у полі з напруженістю Н користуються поняттями абсолютної
магнітної проникності а, що вона вимірюється в Гн/м, і відносної магніт-
ної проникності :

H
B

a  ; (3.4)

00 )( 
 a

H
B .             (3.5)

Відносна магнітна сприйнятливість  і відносна магнітна проникність
пов'язані простим співвідношенням

 = 1 + kм.  (3.6)
Відносну магнітну проникність  матеріалу дістають за основною

кривою намагнічування як відношення індукції В до відповідного значення
напруженості поля (рис. 3.7). Надалі для простоти слово “відносний” опус-

катимемо. Магнітну проникність
при H  0 називають початковою
магнітною проникністю П, виз-
начаючи її значення за дуже слабких
полів  порядку 0,1 А/м. Максимум
на кривій проникності на рис. 3.5,
характеризується значенням макси-
мальної магнітної проникності макс

За потужних полів в області наси-
чення магнітна проникність набли-
жається до одиниці.

Використовуючи відомі гео-
метричні представлення (рис. 3.6),
можна легко бачити, що
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де КВ і КП  масштабні коефіцієнти по осях В й H відповідно;   кут нахи-
лу до осі абсцис січних ОС.

Отже, нахил дотичної на початковій ділянці кривої намагнічування
характеризує початкову проникність, а нахил прямої, проведеної в точку
верхнього перегину кривої намагнічування, відповідає максимальній про-
никності.

Величини початкової й максимальної проникностей матеріалу поряд
з величинами Вмакс, Br, Hс є найважливішими його параметрами. Довідкові
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Рисунок 3.8  Залежність
магнітної проникності
пермалою від частоти

1 – сильне магнітне поле;
2 – слабке магнітне поле

Рисунок 3.9 – Залежність ма-
гнітної проникності ферома-

гнетика від температури

дані для магнітних матеріалів наведено в додатках до розділу 3 (додатки А,
Б, В).

Намагнічування змінним полем. Досі
мова йшла про перемагнічування комутованим
постійним полем і всі розглянуті магнітні
характеристики були статичними, тобто впливу
частоти перемагнічування на них не виявлялося.

За намагнічування матеріалу змінним
полем петля гістерезису розширюється, збіль-
шуючи свою площу. Таку петлю називають
динамічною. Геометричне місце вершин дина-
мічних петель називають динамічною кривою
намагнічування, й відповідно, відношення
індукції до напруженості поля по цій кривій
називають динамічною магнітною проникністю.

Аналогічно до наведених раніше мір-
кувань, можна виокремити початкову й макси-
мальну динамічні проникності. Зі збільшенням
частоти поля динамічна проникність змен-
шується через інерційність магнітних процесів (рис. 3.8).

За використання магнітних матеріалів водночас в постійному H0 і
змінному Н магнітних полях проникність цих матеріалів характеризуєть-
ся величиною диференційної проникності диф

Н
В








0

диф
1

               (3.9)

Цей вид проникності характери-
зується тангенсом кута поміж віссю абсцис
і дотичною до кривої намагнічування в
даній точці (див. рис. 3.7). Зазвичай при
оцінюванні диф дотримується умова
H0 > Н~.

Магнітна проникність усіх феромаг-
нітних матеріалів залежить від температури
і має максимальні значення при темпера-
турах, близьких до точки Кюрі Тк (рис. 3.9)
За температур більш високих ніж Тк області
спонтанного намагнічування (домени) по-

рушуються і матеріал перестає бути феромагнетиком. Для чистого заліза
точка Кюрі становить 769С, для нікелю 385С, для кобальту 1131С.

Значний вплив на магнітні характеристики матеріалу, й у першу чергу
на проникність і коерцитивну силу, справляють також внутрішні механічні
напруги, що вони виникають в умовах холодної деформації при прокату-
ванні, куванні, протягуванні металу. При цьому окремі кристали подріб-
нюються, витягаються, внаслідок чого й виникає складна система внутрі-
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шніх напруг. Внутрішні напруги нерідко пов’язані з наявністю в матеріалі
різноманітних забруднень, домішок, включень. Якщо матеріал істотне зна-
чення магнітострикційної деформації, то ці напруги призводять до виник-
нення магнітних моментів, що вони погіршують властивості матеріалу.

Для зменшення внутрішніх напруг магнітні матеріали піддають відпа-
лу, що дозволяє підвищити значення магнітної проникності матеріалу. По-
верхневі шари зерен  унаслідок спотворення будови кристалів, дрібнозер-
нистої будови  матеріалу сумарна поверхня зерен в одиниці об’єму речо-
вини є більша, ніж за крупнокристалічної будови. Внаслідок відпалювання
розмір зерен зростає, відповідно знижується величина коерцитивної сили
матеріалу.

3.1.3 Втрати енергії при перемагнічуванні

Втрати енергії, що виникають при перемагнічуванні магнітних мате-
ріалів, виділяються в матеріалі у вигляді тепла. Вони складаються із втрат
на гістерезис і динамічних втрат. Динамічні втрати спричинюються, на-
самперед, вихровими струмами і частково магнітною в’язкістю (магніт-
ною післядією). Втрати на гістерезис за один цикл перемагнічування для
кожного матеріалу можуть бути визначені за площею статичної петлі гіс-
терезису.

З розрахунку на одиницю об'єму матеріалу ці втрати за частоти пе-
ремагнічування f можна визначити за емпіричною формулою

D
KfBP

n
макс

Г  ,                        (3.10)

де РГ  втрати на гістерезис, Вт/кг; К  коефіцієнт, що залежить від власти-
востей матеріалу; Вn

макс  максимальне значення магнітної індукції, що во-
но досягається в циклі перемагнічування; n  показник ступеня, дорівню-
ваний значенню від 1,6 до 2; D  густина матеріалу.

У змінному магнітному полі усередині магнітного матеріалу індуку-
ються вихрові струми, що також є причиною розсіювання енергії.

Втрати на вихрові струмі залежать не лише від магнітних, але й від
електричних властивостей матеріалу (його питомого електричного опору),
а також від форми й конструкції магнітного осердя. Для листового зразка
ці втрати подаються  емпіричною формулою

D
BfhPВ

макс
2226,1

           (3.11)

де PВ  втрати на вихрові струми, Вт/кг; h  товщина листа, м.
На високих частотах у першу чергу враховують втрати на вихрові

струми, оскільки величина PВ залежить від квадрата частоти. Для змен-
шення втрат на вихрові струми магнітопроводи зазвичай збирають з магні-
тних матеріалів підвищеного питомого опору , окрім того, використову-
ють тонкі пластини, ізольовані одна  від одної. Все це дозволяє знизити
вплив поверхневого ефекту на опір провідника на високих частотах. Дода-
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Рисунок 3.10  Еквівалентна схема й
векторна діаграма котушки з магніт-

ним осердям

ткові втрати РД, спричинені магнітною в’язкістю (магнітною післядією),
визначають зазвичай як різницю поміж повними втратами Р й сумою втрат
на гістерезис і вихрові струми 

).( ВГД РРРР             (3.12)
Втрати на магнітну післядію зумовлено відставанням магнітної інду-

кції від зміни напруженості магнітного поля. Тобто спад намагніченості
феромагнетиків відбувається повільно після вимкнення магнітного поля.
Однією з головних причин магнітної післядії є теплова енергія, яка допо-
магає слабко закріпленим доменним межам подолати енергетичні бар’єри,
які заважають вільному їхньому пересуванню за зміни поля.

Втрати, пов'язані з магнітною
в’язкістю, необхідно враховувати
при використанні феромагнетиків в
імпульсних режимах роботи.

Магнітні втрати, що вони
виникають у магнітних матеріалах,
часто оцінюють величиною тан-
генса кута магнітних втрат tg М.
Справді, котушку з феромагнітним
осердям можна подати у вигляді
еквівалентної схеми, зображеної на
рис. 3.10 (опором і ємністю об-
мотки нехтуємо). Опір R є екві-
валентним до усіх видів втрат
потужності в магнітному матеріалі.
З векторної діаграми маємо

L
Rtg М 

 .                                   (3.13)

Тангенс кута магнітних втрат у загальному випадку має кілька скла-
дових втрат: на гістерезис, на вихрові струми і на магнітну в’язкість. Кут
магнітних втрат часто використовують для характеристики динамічних
властивостей матеріалу.

У діапазоні НВЧ при одночасному впливі на матеріал взаємно пер-
пендикулярних постійного й змінного магнітних полів у деяких матеріалів
спостерігається максимум tg М.. Цей максимум магнітних втрат має резо-
нансний характер і пов'язаний зі збігом кутової частоти прикладеного
змінного поля з частотою прецесії електронних орбіт навколо вектора на-
пруженості постійного магнітного поля H0. Це явище називають гіромаг-
нітним резонансом, частота якого визначається співвідношенням

 =H0           (3.14)
де   кутова частота змінного поля, с-1;   гіромагнітне відношення для
електрона, А-1 с-1м; H  внутрішнє поле в матеріалі, що залежить від H0,
А/м. При гіромагнітному резонансі різко збільшується поглинання фери-
том електромагнітної енергії.
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Частота гіромагнітного резонансу є важливою характеристикою маг-
нітних матеріалів, що вони працюють у НВЧ діапазоні.

3.1.4 Класифікація магнітних матеріалів

Діапазон зміни різноманітних магнітних властивостей у магнітних
матеріалів є надто неоднаковий. Зіставляючи параметри петлі гістерезису
різних промислових магнітних матеріалів, можна помітити, що індукція
насичення й залишкова індукція змінюються  в декілька разів, у той час як
коерцитивна сила Hc  у сотні тисяч і мільйони разів. Для матеріалів з ма-
лим значенням Нс притаманні однорідність структури, незначна магнітна
анізотропія і магнітострикція, мінімум механічних напруг і домішок. Та-
кий стан магнітного матеріалу характеризується також високими значен-
нями магнітної проникності.

Для багатьох матеріалів з великою Нс притаманна наявність однодо-
менних структур, що вони виникають в надто малих об’ємах магнітної ре-
човини (порошкоподібні частки). Перемагнічування однодоменних струк-
тур відбувається в основному за рахунок процесів обертання, що потребує
великих значень перемагнічуючих полів.

Виходячи з різниці в коерцитивній силі в техніці прийнято розподіл
магнітних матеріалів на магнітом’які й магнітотверді. Характерними
властивостями магнітом’якіх матеріалів є мале значення коерцитивної си-
ли, у зв'язку з чим вони здатні намагнічуватися до насичення навіть у сла-
бких полях. Ці матеріали мають високу магнітну проникність і малі втрати
на перемагнічування.

Магнітотверді матеріали (матеріали для постійних магнітів) мають
високі значення коерцитивної  сили, велику питому енергію. Ця енергія є
пропорційна добутку залишкової індукції на величину коерцитивної сили.

Характерні петлі гістерезису властиві не лише різноманітним типам
магнітних матеріалів, але навіть деяким окремим маркам цих матеріалів.

Магнітом’які , тобто матеріали, що вони легко намагнічуються, ма-
ють вузьку петлю гістерезису невеликої площі за високих значень індукції
рис. 3.11, а, б, в. Матеріали цього типу із заокругленою петлею гістерези-
су 3.11, а, б) застосовують для роботи в низькочастотних магнітних полях.
Магнітом’які матеріали з прямокутною петлею гістерезису (ППГ) (рис.
3.11, в) використовують в імпульсних пристроях магнітної пам'яті. Магні-
тотверді матеріали важко намагнічуються, але здатні тривалий час зберіга-
ти намагнічений стан. Для них притаманна широка петля гістерезису вели-
кої площі (рис. 3.1, г); використовуються ці матеріали для виготовлення
постійних магнітів.
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Рисунок 3.11  Основні типи петель гістерезису

Межа значень коерцитивної сили, за якими матеріал можна віднести
до групи магнітом’якіх чи магнітотвердих, є доволі умовна. До магні-
том’якіх відносять матеріали з величиною Нс менше за 400А/м, а до магні-
тотвердих  матеріали з величиною Нс більш за 4 кА/м.

Магнітні матеріали, що вони мають специфічні властивості й у зв'яз-
ку з цим обмежену область застосування, можна виокремити в третю групу
 матеріали спеціального призначення. До їхнього числа відносять матері-
али з прямокутною петлею гістерезису, ферити НВЧ-диапазону, термома-
гнітні й магнітострикційні матеріали.

3.2 Магнітом’які матеріали для низькочастотних
магнітних полів

Магнітом’які матеріали повинні мати малу коерцитивну силу (зме-
ньшує втрати на гістерезис), велике значення магнітної проникності (збі-
льшує к.к.д. трансформатора), велике значення індукції насичення (що до-
зволяє зменшити габаритні розміри та масу магнітної системи), підвище-
ний питомий опір ( що зменшує втрати на вихрові струми). Окрім того, во-
ни повинні мати стабільні властивості як у часі, так і стосовно температури
та механічних напруг.

Надто суттєвою є також вимога незалежності магнітних властивос-
тей розглянутих матеріалів від величини механічних напруг, прикладених
до магнітопроводу. Чим менше ця залежність, тобто чим менше магніто-
стрикція матеріалу, тим більшим зусиллям стягування, стиснення можна
піддавати осердя, не побоюючись погіршення його параметрів.

Основним компонентом більшості магнітних матеріалів є залізо, яке
серед елементарних феромагнетиків має найбільшу індукцію насичення
(біля 2,2 Тл). Надто чисте залізо (електролітичне та карбонільне) має малу
кількість домішок (менше за 0,5%). Електролітичне залізо здобувають
електролізом розчину сірчанокислого чи хлористого заліза. Осаджуване на
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залізному катоді залізо знімають, подрібнюють на порошок, відпалюють у
вакуумі, після чого переплавляють теж у вакуумі.

Карбонільне залізо здобувають термічним розкладанням пентакарбо-
ніла заліза згідно з Fe (CO5) = Fe + 5CO. Карбонільне залізо має вигляд
тонкого порошку, що дає можливість виготовляти осердя пресуванням. В
карбонільному залізі відсутні кремній, фосфор та сірка, але є  вуглець.

Магнітні властивості різних видів заліза наведено в табл. 3.1. Дода-
ток 5. Домішки слабко впливають на магнітні властивості заліза, якщо їхня
концентрація менша за межу розчинності. Низьку межу розчинності в залі-
зі мають вуглець, кисень, азот, сірка. Тому такі домішки є найбільш шкід-
ливі. При охолодженні металу після термоопрацювання такі домішки вио-
кремлюються у вигляді мікровключень побічних фаз, які утруднюють змі-
щення доменних меж у слабкому магнітному полі. Властивості заліза за-
лежать також від структури матеріалу, розміру зерен, наявності механіч-
них напруг.

Технічно чисте залізо має невелику кількість домішок сірки, вугле-
цю, марганцю, кремнію та інших у сумарному обсязі 0,080,1%.

Кремениста електротехнічна сталь (тонколистова) є основним ма-
гнітом’яким матеріалом. Домішок кремнію в залізо підвищує питомий
опір, що знижує втрати на вихровий струм. Окрім того, наявність у сталі
кремнію сприяє виокремленню  вуглецю у вигляді графіту, а також зв’язує
кисень у SiO2. Останній виокремлюється у вигляді шлаку. Це сприяє під-
вищенню магнітної проникності та зменшує коерцитивну силу. Промисло-
ві марки електротехнічної сталі мають не більше за 5% кремнію. Це
пов’язано зі зростанням крихкості та ламкості сталі, що унеможливлює
штампування. Також кремній зменшує індукцію насичення. Властивості
сталі зростають при її холодному прокатуванні внаслідок виникнення маг-
нітної текстури (ребрової чи кубічної). Ефективне використання текстуро-
ваних сталей можливе лише за такої конструкції магнітопровідника, за якої
магнітний потік проходить вздовж напрямку легкого намагнічування. То-
му осердя з електротехнічної сталі з ребровою текстурою вигідно виготов-
ляти у вигляді стрічки.

Марки сталей позначають чотирма цифрами.
Перша цифра позначає клас за структурним станом та прокатуван-

ням сталі: 1  гарячокатана ізотропна; 2  холоднокатана ізотропна; 3 
холод-нокатана анізотропна з ребровою текстурою; 5  холоднокатана ізо-
тропна з кубічною текстурою.

Друга цифра позначає кількість кремнію у сплаві: 0  до 0,4 %; 5  до
3,84,8 %.

Третя цифра позначає групу за основною нормованою характеристи-
кою: 0  питомі втрати за магнітної індукції 1,7 Тл та частоті 50 Гц; 1  пи-
томі втрати за індукції 1,5 Тл та частоти 50 Гц; 2  питомі втрати за індук-
ції 1 Тл та частоти 400 Гц; 4  питомі втрати за індукції 0,5 Тл та частоти
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Рисунок 3.12  Залежність магніт-
них властивостей та питомого опо-
ру пермалою від кількості нікелю

3 кГц; 6  магнітна індукція в слабких магнітних полях за Н < 0,4 А/м; 7 
магнітна індукція за напруженості 10 А/м.

Четверта цифра позначає порядковий номер розробки.
Отже, марка сталі 3405 означає:

холоднокатану анізотропну з ребро-
вою текстурою, з наявністю кремнію
(2,83,8)%, рекомендована для інду-
кції 1,7 Тл, за частоти 50 Гц, номер
розробки  5.

Пермалої  це залізонікелеві
сплави, які мають велику магнітну
проникність у низьких полях та малу
коерцитивну силу.

Низьконікелеві пермалої мають
(4050) % нікелю, а високонікелеві 
(7280) %. Зміну основних магнітних
властивостей нелегованих пермалоїв в
залежності від складу сплаву наве-
дено на рис. 3.12. Найбільше значення
магнітної проникності має сплав з
78,5% Ni. Це пояснюється відсутністю
у нього магнітної анізотропії та явища
магнітострикції. Внаслідок малої ані-
зотропії полегшується обертання маг-
нітних моментів з напрямку легкого
намагнічування в напрямку магніт-
ного поля, а відсутність магнітострик-
ції не спричиняє з’яви механічних
напруг, які затримують зміщення до-
менних меж під впливом слабкого
поля. Магнітні властивості пермалоїв
залежать від хімічного складу, наяв-
ності домішок, режимів термооброб-
ки. Питомий опір пермалоїв є малий,
а магнітна проникність знижується зі
зростанням частоти. Окрім того, вар-
тість їх вища.

Для надання пермалоям необ-
хідних властивостей, до їх складу
вводять низку домішок: Mn та Сr 
підвищує питомий опір та початкову
магнітну проникність, але знижує
індукцію насичення; Cu  робить
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постійною магнітну проникність у слабих полях, підвищує температурну
стабільність та питомий опір; Si та Мn  збільшує питомий опір.

Пермалої поділяють на чотири групи.
Перша група характеризується великою магнітною проникністю

(п = 20 000  200 000, макс = 100 00 – 1000000). Це сплави марок 79НМ,
80ХС, 81НМА. 78НМ та інші. Їх використовують для осердь малогабарит-
них трансформаторів, реле, магнітних екранів, магнітних підсилювачів.

Друга група має  велику магнітну проникність та підвищений пито-
мий опір (п = 1 500  6 000; макс = 15 000  100 000, Вз = 1,0  1,4 Тл;
ρ = 0,9  1,0  мкОм.м). Це сплави марок 50НХС, 38НС. Їх використовують
як осердя імпульсних трансформаторів на звукових частотах.

Пермалої третьої групи мають велику магнітну проникність та під-
вищену індукцію насичення (п = 2 000  5 000; макс = 20 000  300 000,
Вз = 1,3  1,5 Тл). Це сплави марок 50Н, 50Н-ВИ. Осердя з таких матеріа-
лів використовують для роботи в постійних та змінних полях з широким
діапазоном частот.

Четверта група  пермалої з ППГ. Це сплави 50НП, 68НМП, 79НМП.
Їх використовують у запам’ятовуючих пристроях.

Альсіфери – це потрійні сплави заліза з кремнієм та алюмінієм. Оп-
тимальний склад 9,5 % Si, 5,6 % Al, решта Fe. З альсіферів виготовляють
магнітні екрани, корпуси пристроїв. Вони є надто крихкі.

3.3 Магнітом’які високочастотні матеріали

Під високочастотними магнітом’якими матеріалами розуміють ма-
гнітні речовини, які працюють за частот, вищих за декілька сотень герц.
Згідно з частотними властивостями їх поділяють на матеріали для звуко-
вих, ультразвукових, низьких радіочастот, високих радіочастот та надви-
соких радіочастот. Такі матеріали в першу чергу повинні мати великий пи-
томий опір, що зменшує втрати на вихровий струм. Їх поділяють на фери-
ти та магнітодіелектрики.

Ферити являють собою магнітну кераміку, здобувану спіканням су-
міші оксиду заліза Fe2О3 з оксидами металів. За типом електропровідності
ферити належать до оксидних напівпровідників і мають питомий опір
103 1010 Омм.

Магнітодіелектрики можна віднести до пластичних мас з феромагні-
тним наповнювачем з порошку металу, сплаву або фериту. Оскільки в
цьому матеріалі дрібні магнітні частки є ізольовані одна від одної прошар-
ками сполучувального діелектрика, для нього притаманний механізм елек-
тропровідності діелектрика. Питомий опір  таких магнітних матеріалів
сягає 1014 Омм, а , Bз, tg М й інші параметри магнітодіелектриків зале-
жать від об'ємного співвідношення поміж магнітною й діелектричною фа-
зами. Магнітні властивості феритів і магнітодіелектриків значною мірою
залежать від методів і технологічних режимів їхнього здобування.
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3.3.1 Ферити

Ферити є хімічною сполукою оксиду заліза Fe2О3 з оксидами двова-
лентних (рідше одновалентних) металів: Ni, Mn, Cu, Co, Mg, Li тощо, спо-
нтанна намагніченість доменів в яких зумовлена нескомпенсованим анти-
феромагнетизмом.

Ферити виготовляють у вигляді кераміки за технологією виробницт-
ва радіокераміки. Як початкову сировину використовують окиси відповід-
них металів. Окиси подрібнюють та перемішують, після чого брикетують
та відпалюють на повітрі. Брикети знову подрібнюють у порошок. Його
пластифікують водним розчином полівінілового спирту й формують виро-
би способами пресування чи гарячого лиття. Відформовані вироби печуть.

Одним з основних недоліків  виготовлюваних феритів є недостатньо
висока відтворюваність їхніх магнітних властивостей, зумовлена коливан-
нями хімічної активності вихідної сировини, тобто здатністю його при від-
палюванні вступати в хімічні сполуки. На активність сировини впливають
спосіб здобуття вихідних окисів, ступінь подрібнення часток, наявність
шкідливих домішок. Метод здобування окисів у цілому не дозволяє здобу-
вати ферити з добре відтворюваними властивостями, проте спеціальними
прийомами, які здорожують виробництво, відтворюваність можна підви-
щити.

Феритові вироби за механічними властивостями близькі до виробів з
порцеляни, їх можна опрацьовувати шліфуванням за допомогою абразив-
них інструментів з синтетичних алмазів. Прошивання отворів і пазів у фе-
ритових деталях здійснюється ультразвуковим методом. Він же дозволяє
робити спаювання феритів поміж собою і з металами (міддю, алюмінієм
тощо). Можливе з'єднання феритових деталей шляхом склеювання полі-
стирольним і епоксиднім клеями.

 Більш відтворені й однорідні магнітні властивості мають ферити,
виготовлені методом термічного розкладання солей. У цьому разі вихід-
ною сировиною є сірчанокислі й інші солі необхідних металів, що містять
у складі кристалічної гратки молекули води. Найбільшої відтворюваності
магнітних властивостей феритів у даний час дозволяє одержати метод су-
місного осадження гідроокисів або вуглекислих солей.

У якості магнітом’ягких феритів найбільш поширені дві групи фери-
тів: марганцево-цинкові та нікель-цинкові, що являють собою трикомпоне-
нтні системи Ni  Zn  Fe2O3 і Mn  Zn  Fe2O3 .

Індукція насичення феритів сягає 0,10,4 Тл, що є значно нижче,
аніж у магнітом’яких сплавів. Магнітна проникність розглянутих феритів
складає п = 20 … 20000 і макс = 45 … 35000. Ферити, у котрих п =
= 400 … 20000 у слабких полях у багатьох випадках ефективно заміняють
листові залізонікелеві сплави й електротехнічну сталь. Проте в середніх і
сильних полях низької частоти використання магнітом’яких феритів є не-
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доцільне, оскільки вони мають у 23,5 рази більш низьку індукцію наси-
чення, ніж металеві магнітні матеріали.

Для феритів притаманна значна залежність проникності п від тем-
ператури. Початкова проникність феритів підвищується зі зростанням тем-
ператури, а після досягнення температури Кюрі різко знижується у зв'язку
з утратою феромагнітних властивостей.

Тангенс кута магнітних втрат феритів у загальному випадку має такі
складові: втрати на гістерезис, на вихрові струми й на магнітну в’язкість. У
слабких полях втрати на гістерезис є малі, втрати на вихрові струми у фе-
ритах незначні, внаслідок їхнього високого  питомого опору. Отже, для
феритів у високочастотному полі основним видом втрат є втрати на магні-
тну в’язкість матеріалу.

Серед низькочастотних феритів найбільш широко використовують
ферити марок 2000НМ, 600НН, 400НН, що йдуть на виготовлення  транс-
форматорів, розтрубів відхиляючих систем телевізорів, осердь магнітних
антен радіомовних приймачів тощо.

Суттєвими перевагами марганець-цинкових феритів перед нікель-
цинковими є: у декілька разів менше втрати на гістерезис, більш висока ін-
дукція, значно більша температура Кюрі й менше значення температурно-
го коефіцієнта ТК.

До недоліків марганець-цинкових феритів належить менше значення
fкр. За жорстких вимог до величини нелінійних спотворень марганець-
цинкові ферити краще за нікель-цинкові, але останні мають переваги при
роботі в пристроях з підмагнічуванням.

Високочастотні нікель-цинкові  ферити призначені для використання
в слабких полях за частот до 100 МГц, мають малі втрати й низьке значен-
ня п у широкому температурному інтервалі, й високу термостабільність.
Ферити цієї групи застосовують для виготовлення осердь високочастотних
котушок, котушок індуктивності фільтрів.

На основі феритів реалізовано перспективний тип елементів – бага-
тофункційні магнітні радіокомпоненти, які здійснюють водночас трансфо-
рмацію, стабілізацію, модуляцію й інші види перетворення електричного
сигналу.

Згідно з умовами експлуатації ферити умовно поділяють на 11 груп
(див додаток Б до розділу 3).

Магнітні властивості феритів деяких груп наведено в додатку В до
розділу 3.

3.3.2 Магнітодіелектрики

Магнітодіелектрики являють собою пластмасу, яка складається з
порошку магнітного матеріалу з малою величиною коерцитивної сили,
причому частки матеріалу електрично ізольовані одна від одної діелектри-
ком. Шляхом подрібнення магнітом’якого матеріалу на дрібні частки, що
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вони не стикаються поміж собою, досягають малих втрат на гістерезис і
вихрові струми. Основним видом втрат у магнітодіелектриках є втрати на
магнітну післядію, котрі перевищують у 1030 разів інші види втрат.

Магнітодіелектрики  це високочастотні магнітні матеріали, харак-
терною рисою яких є більш висока стабільність магнітних властивостей і,
зокрема, стабільність магнітної проникності, за зміни зовнішнього магніт-
ного поля. Технологія виготовлення магнітодіелектриків, подібна до надто
поширеної технології виробництва пластмас, дозволяє з меншими витра-
тами здобувати вироби значно більш високих класів точності, аніж вироби
з феритів. Але з низки важливих електромагнітних параметрів магнітодіе-
лектрики поступаються феритам, унаслідок чого області застосування маг-
нітодіелектриків поступово скорочуються. У промисловості застосовують
магнітодіелектрики на основі альсіферу, молібденового пермалою і карбо-
нільного заліза.

Магнітодіелектрики на основі альсіферу. Альсіфер  це потрійний
сплав алюмінію (аль-), кремнію (-сі-)..і заліза (-фер). Для магнітодіелект-
риків застосовують сплави з вмістом кремнію 911 % і алюмінію 7,5 %.
Вимоги до точності підтримки складу сплаву невисокі, тому що властивос-
ті магнітодіелектрика мало залежать від властивостей вихідного магнітно-
го матеріалу. Вони визначаються в основному розмірами, формою і взаєм-
ним розташуванням часток цього матеріалу. Альсіфер є дешевий, недефі-
цитний матеріал. Змінюючи вміст кремнію й алюмінію, можна регулювати
величину температурного коефіцієнта магнітної проникності ТК і домог-
тися практично нульових його значень. Все це забезпечило альсіферу ши-
роке застосування при виробництві магнітодіелектриків.

Значення п магнітодіелектриків на основі альсіферу є невелике
(2090), діапазон робочих частот 0,01 0,1 МГц.

Магнітодіелектрики на основі залізонікелевих сплавів (пермалоїв)
вигідно відрізняються від альсіферів високими значеннями початкової ма-
гнітної проникності п = 200  250 і зниженими значеннями ТК. Вихід-
ною сировиною в цьому разі є молібденовий пермалой 79НМ. Присадку сі-
рки вводять для надання пермалою крихкості, після чого він змелюється до
часток розміром у декілька мікрометрів, що дає можливість зменшити
втрати на гістерезис. Магнітодіелектрикам на основі пермалою властиве
певне зниження проникності за підвищеної вологості, тому осердя з цього
матеріалу потрібно застосовувати в герметизованій апаратурі.

Магнітодіелектрики на основі карбонільного заліза. Порошкоподіб-
не карбонільне залізо можна здобувати з розміром часток до 15 мкм і ве-
личиною п до 3000 за робочої частоти до 60 МГц. Промисловість випус-
кає два класи карбонільних порошків: для радіоапаратури  класу “Р” і для
проводового зв'язку  класу “П”. Слід пам'ятати, що за підвищеної волого-
сті в умовах експлуатації цей матеріал поглинає вологу і тому осердя по-
винні бути герметизовані.
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Порівняння магнітних характеристик усіх типів магнітодіелектриків
виявляє переваги осердь з карбонільного заліза, що вони полягають в ши-
роті робочого діапазону частот, мінімальній величині втрат, високій стабі-
льності впродовж тривалого часу. Параметри осердь з магнітодіелектриків
наведено в додатку Г до розділу 3.

3.4 Магнітотверді матеріали

3.4.1 Класифікація й вимоги до матеріалів

За означенням, магнітотверді матеріали можна поділити на матеріали
для постійних магнітів та матеріали для запису й тривалого зберігання зву-
ку, зображення, цифрового запису тощо.

За основні характеристики магнітотвердих матеріалів слугують коер-
цитивна сила Нс, залишкова індукція Вз і максимальна питома енергія, яка
віддається магнітом у зовнішній простір WА. Магнітна проникність цих ма-
теріалів значно менша, ніж у магнітом’яких. Причому, чим вище Нс мате-
ріалу, тим менше його проникність. Постійний магніт при замкнутому ма-
гнітопроводі, наприклад у вигляді тороїдного осердя, практично не віддає
енергію в зовнішній простір, тому що майже всі магнітні силові лінії зами-
каються усередині осердя і магнітне поле поза ним практично є відсутнє.
Для використання магнітної енергії постійних магнітів у замкненому маг-
нітопроводі створюють повітряний проміжок певних розмірів і конфігура-
ції, магнітне поле в якому використовують для технічних цілей.

Питання стабільності властивостей магнітів у низці випадків має ва-
жливе значення. Магнітний потік постійного магніту з часом зменшується.
Це явище називають старінням магніту. Воно може бути як оборотним, так
і необоротним.

Оборотне старіння відбувається внаслідок механічних впливів (уда-
рів, товчків), різких коливань температури, дії зовнішніх постійних полів і
призводить до зниження величини Вз на 13 %. Після повторного намаг-
нічування властивості магніту відновлюються.

Необоротне старіння пов'язане зі зміною структури магнітного ма-
теріалу впродовж певного часу. Цей вид старіння матеріалу не усувається
при повторному намагнічуванні. Важливе значення для практичного вико-
ристання магнітотвердих матеріалів у приладобудові мають їхня вартість,
технологічні й механічні характеристики оброблюваність, міцність, твер-
дість, густина тощо.

3.4.2 Матеріали для постійних магнітів

Найважливішими матеріалами для виготовлення постійних магнітів
є: сплави типу Fe-Ni-Al (висококоерцитивні литі сплави), порошкові ма-
теріали (металокерамічні, металопластичні), магнітотверді ферити
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(ВаО.6Fe2O3 та інші), сплави на основі рідкоземельних матеріалів (SmCo5,
PrCo5 та ін.). Їхні властивості наведено у додатку Д до розділу 3.

До групи висококоерцитивних литих сплавів відносять сплави сис-
тем Fe-Ni-Al та Fe-Ni-Al-Со, модифіковані різноманітними домішками.
Висококоерцитивний стан цих сплавів зумовлений їхнім дисперсійним
розпадом на дві фази при охолодженні. Виокремлення однієї фази мають
форму пластинок чи стрижнів однодоменної товщини. Вони близькі за
станом до заліза і мають значні магнітні властивості. Друга фаза включає в
себе нікель та алюміній і не є магнітною. Матеріали з такою структурою
намагнічуються внаслідок обертання магнітних моментів доменів, тому
вони мають велике значення коерцитивної сили.

Сплави системи Fe-Ni-Al мають найбільшу енергію повітряного
проміжку при складі 28 % Ni, 14 % Al, решта  Fe. Домішки підвищують
магнітні властивості, поліпшують часову стабільність, полегшують термо-
опрацювання. Крім того, такі сплави охолоджують у потужному магнітно-
му полі, що призводить до виникнення як кристалічної, так і магнітної тек-
стур. Це поліпшує властивості магнітів.

Недоліком сплавів Fe-Ni-Al та Fe-Ni-Al-Со є їхня велика крихкість та
твердість, тому магніти з них виготовляють лише шляхом лиття з подаль-
шим шліфуванням.

Неможливість виробляти дрібні вироби з необхідними розмірами з
литих Fe-Ni-Al сплавів, зумовила їхнє виробництво з порошків засобами
порошкової металургії. Це, перш за все, металокерамічні та металопласти-
чні магніти.

Металокерамічні магніти виготовляють шляхом пресування порош-
ку тонкодисперсних магнітотвердих сплавів з подальшим спіканням за ви-
соких температур згідно з технологією кераміки.

Процес виготовлення металопластичних магнітів є подібний до
процесу пресування виробів з пластмас, але в порошку наповнювача є зер-
на подрібненого магнітотвердого матеріалу.

Металокерамічні магніти мають поруватість 35 %, магнітна енер-
гія у них менша на 1020 % ніж у литих сплавів, але за механічною міцні-
стю вони краще за литі у 36 разів.

Магнітотверді ферити виготовляють з ВаО.6Fe2O3 (барієві ферити),
СоО.6Fe2O3 (вектоліт), SrO.6Fe2O3 (ферит стронцію). Найбільш поширені є
барієві ферити. Вони мають значний питомий опір, що дозволяє викорис-
товувати їх у змінних магнітних полях, є дешеві, мають просту технологію
виготовлення, меншу вагу, ніж литі сплави, але й велику крихкість та тве-
рдість. Окрім того, їхні властивості значно залежать від температури. Фе-
рити стронцію мають подібні до барієвих магнітні властивості, але ліпшу
технологічність.

Кобальтові ферити мають ліпші параметри, менше залежані від тем-
ператури, але вартість їхня є завелика.



Електроматеріали78

Сплави на основі рідкоземельних матеріалів мають найліпші значен-
ня коерцитивної сили та енергії повітряного проміжку. Висококоерцитив-
ний стан таких сплавів зумовлено значною кристалічною анізотропією, ве-
ликою самочинною намагніченістю, значною магнітострикцією й високою
температурою Кюрі. Існують три напрямки їх виготовлення:

 холодне пресування порошку;
 спікання брикетів з порошку за наявності рідинної фази;
 лиття багатокомпонентних сплавів.

Температурна стабільність таких сплавів є надто висока. Викорис-
тання магнітів на їхній основі, дозволяє розвязку великої кількості питань
 побудови потужних намагнічувальних пристроїв, вимірювальної апара-
тури, нових конструкцій магнітних систем.
Магнітні властивості сплавів для виготовлення постійних магнітів наведені
у додатку Д до розділу 3.

3.4.3  Матеріали для звукозапису

До магнітотвердих матеріалів відносять магнітні стрічки для відео-,
звукозапису, а також для запису, зберігання та відтворювання інформації в
ЕОМ. Для таких цілей використовують  металеві стрічки чи дроти, а також
стрічки на пластмасовій основі з порошковим робочим шаром. Металеві
стрічки використовують лише в спеціальних цілях при роботі у широкому
діапазоні температур. Стрічки на пластмасовій основі більш поширено.

Головне призначення носія магнітного запису полягає в утворенні
ним на поверхні відтворювальної головки змінюваного у часі магнітного
поля, в такий самий спосіб, як змінювався записуваний сигнал.  Вимоги до
таких матеріалів є протилежні.

Коерцитивна сила, з одного боку, має бути великою, щоби інформа-
ція зберігалася тривалий час. З іншого боку, велика коерцитивна сила
утруднює запис інформації на диск. Окрім того, зі зростанням коерцитив-
ної сили зменшується й “копір-ефект”, тобто намагнічування ділянками
стрічки, сусідніх ділянок у поблизу розміщених сусідніх витках. Тому оп-
тимальною є коерцитивна сила приблизно 2050 кА/м. Залишкова намаг-
ніченість матеріалу має бути найбільш значною. Зберіганню записаної ін-
формації сприяє прямокутна петля гістерезису, але у звукозаписі це звужує
частотний діапазон. Стрічка має бути гнучкою, гладенькою й не розтягува-
тися. Окрім того, їх треба з’єднувати без втрати інформації. Робочий шар
має бути тонким і доволі твердим, щоби не стирався головкою, але він не
повинен шкрябати головки.

Промисловість випускає магнітофонні стрічки з нержавіючого спла-
ву ЕП-31А та біметалу ЕП-352/353. Товщина стрічок 0,0050,1 мм,
НС = 2440 кА/м, Вз = 0,08 Тл. Але вони є відносно дорогі.
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Найбільш поширено магнітні стрічки на полімерній основі. Такі
стрічки виготовляють нанесенням магнітного лаку на тонку плівку поліме-
ра. Магнітний лак містить у собі магнітний порошок, зв’язувальну речови-
ну, розчинювач та домішки, які сприяють змочуванню та розподілу часток
порошку та зменшенню абразивності матеріалу. Основою магнітних стрі-
чок є: діацетат целюлози, триацетат целюлози, поліетелентерефталат (лав-
сан). Останній має найкращі властивості. Частки порошку повинні мати
витягнуту (голчасту) форму  довжиною 0,41,0 мкм та відношенням дов-
жини до діаметру приблизно 310. Лак наносять на стрічку полімера й
відразу поміщають у сильне магнітне поле для висихання. Це сприяє оріє-
нтації магнітних часток вздовж напрямку, у якому вони рухатимуться при
намагнічуванні в перебігу запису. Для гладкості стрічку каландрують, тоб-
то пропускають крізь нагріті поліровані валки.

Як магнітний компонент найбільш поширена -модифікація Fe2O3 з
дрібними однодоменними частками. Зменшення зростання розміру магніт-
них часток до 0,30,4 мкм за відношення їхньої довжини до діаметра,
приблизно 3, поліпшує якість магнітних стрічок (зменшує шуми). Домішка
магнетиту Fe3O4 до -модифікації Fe2O3 дозволяє досягнути більшого зна-
чення коерцитивної сили.

Використання порошку СrО2  дозволило мати велику коерцитивну
силу та підвищену чутливість до високих частот. Використання стрічок з
подвійним шаром на основі - модифікації Fe2O3  та СrО2  дозволило мати
добру чутливість як на низьких (-модифікація Fe2O3), так і на високих
(СrО2) частотах.

Сьогодні використовують стрічки на полімерній основі з робочим
шаром з дрібних часток хімічно чистого заліза чи феромагнітних сплавів.
Це дозволяє, за швидкостей протягування стрічок 4,76 см/с, впроваджува-
ти частоти від 10 до 27000 Гц. Нанесення металевого шару на лавсанову
основу виконують засобами хімічного поновлення, електроосаджування чи
термічного осаджування у вакуумі. Але вартість цих стрічок є надто висо-
ка.

Магнітні гнучкі диски для ЕОМ виготовляють у такий самий спосіб.
Як основу в них використовують лавсан чи спеціальні полімери. Товщина
магнітного лаку в них від 28 мкм для феролаків, 810 мкм для двоша-
рових та 0,10,5 мкм для металевих. Зменшення товщини робочого шару
підвищує щільність запису. Основою жорстких дисків є алюмінієві сплави
типу Д16МП. Товщина 1,27 мм. Їхню поверхню покривають гальвано-
магнітними сплавами товщиною 0,51 мкм, а у разі феролаків  до 5 мкм.
Необхідно запобігати механічній деформації таких дисків.

Область застосування магнітних носіїв інформації постійно розши-
рюється, безупинно удосконалюються їхні характеристики, що потребує
розробки нових спеціалізованих магнітотвердих матеріалів.
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3.4.4 Інші магнітотверді матеріали

До цієї групи відносять магнітотверді матеріали, що вони мають
більш вузьке застосування: сплави, які пластично деформуються, еластичні
магніти, рідинні магніти.

Сплави, які пластично деформуються, мають добрі пластичні влас-
тивості і можуть піддаватися усім видам механічного опрацювання. З цих
сплавів виготовляють стрічки, листи, дріт. Найбільш поширені є сплави ві-
каллой (Co-V) і куніфе (Cu-Ni-Fe).

Вікаллой застосовують у якості високоміцної магнітної стрічки або
дроту (52КФ13), а також для виготовлення дуже дрібних магнітів складної
конфігурації (52КФ11). Сплав куніфе часто застосовують у вигляді дроту
малого діаметра, а також штампованих деталей. Висока вартість є основ-
ним недоліком цих сплавів.

Еластичні магніти. Найважливішим недоліком основних груп маг-
нітотвердих матеріалів є їх незадовільні механічні властивості, що майже
виключають можливість механічного опрацювання. Широке застосування
сплавів, які можна пластично деформувати, обмежене їхньою високою ва-
ртістю. Ці недоліки усунуто в магнітах на гумовій основі, що виготовля-
ються з дрібного порошку магнітотвердого матеріалу (наповнювача) й гу-
мової основи. Найбільш поширений наповнювач  ферит барію. Еластичні
магніти можуть бути будь-якої форми, що припускає технологія гуми, на-
приклад, у вигляді шнурів, стрічок, смуг і тощо. Такий матеріал можна
легко різати ножицями, штампувати, скручувати. Відоме застосування
“магнітної гуми” в якості листів магнітної пам'яті для обчислювальних
машин, магнітів для відхиляючих систем у телебаченні,  коректувальних
магнітів і тощо.

Рідкі магніти – це новий тип магнітотвердих матеріалів. Вони явля-
ють собою ферорідинну систему, тобто рідину, наповнену дрібними част-
ками магнітотвердого матеріалу. Рідкі магніти на кремнійорганічній основі
не розшаровуються під дією навіть потужних магнітних полів, працюють у
широкому діапазоні температур (70  +150 0С).

3.5 Магнітні матеріали спеціального призначення

До цієї групи належать магнітом’які матеріали, розроблені для конк-
ретної вузької області застосування, котрі у зв'язку з цим найвищі значення
з одного, рідше з двох магнітних параметрів. До числа таких магнітних ма-
теріалів відносять: матеріали з прямокутною петлею гістерезису (ППГ),
матеріали надвисокочастотного діапазону (НВЧферити), магнітострик-
ційні й термомагнітні матеріали.
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3.5.1 Матеріали з прямокутною петлею гістерезису

Матеріали з ППГ є основою при розробці й виготовленні різноманіт-
них пристроїв зберігання інформації обчислювальної техніки, пристроїв,
широко застосовуваних в автоматиці, в апаратурі автоматичного зв'язку, у
багатоканальних імпульсних системах радіозв'язку.

Характеристики матеріалів з ППГ. Ступінь прямокутності петлі
гістерезису див. рис. 3.11, в) оцінюється коефіцієнтом прямокутності

макс
пр B

BK з           (3.15)

де Bз і Bмакс  відповідно залишкова й максимальна індукція матеріалу на
граничній статичній петлі гістерезису. Критерієм, що визначає приналеж-
ність магнітного матеріалу до матеріалів із ППГ, є значення Kпр  0,85. Іде-
альним є Kпр = 1, тобто  Bз = Bмакс. Матеріали з ППГ мають лише два стій-
ких стани намагніченості +Вз й Вз, що вони відповідають протилежним
напрямкам перемагнічуючого поля. Цю особливість широко використову-
ють при розробці магнітних елементів для зберігання й переробки двійко-
вої інформації. Умовно приймають стан намагніченості матеріалу +Вз за 1,
а стан Вз  за 0.

Якщо на осердя з матеріалу з ППГ намотати обмотку, то електрич-
ний сигнал U, який виникає в обмотці при перемагнічуванні осердя з одно-
го стійкого стану в інший, визначається виразом





1пр

макс
K

KBU           (3.16)

де К  коефіцієнт, котрий залежить від кількості витків в обмотці й від
конфігурації осердя;   час перемагнічування осердя, с. З виразу (3.16)
виходить, що чим більше коефіцієнт прямокутності Кпр, значення макси-
мальної індукції Вмакс і чим менше час перемагнічування, тим вище корис-
ний сигнал від пристрою зберігання інформації (осердя з ППГ). У реальних
пристроях обчислювальної техніки величина  сягає часток мікросекунди.

Властивості матеріалів з ППГ. Промисловість випускає два типи
матеріалів з ППГ: ферити й магнітом’які сплави. Ферити з ППГ поділяють
на два види: зі спонтанною і з індукованою (наведеною) прямокутністю
петлі гістерезису.

У першому випадку прямокутність зумовлена складом фериту й
умовами відпалу. В другому випадку вона виникає як наслідок термомаг-
нітного опрацювання, аналогічно до того, як термомагнітне опрацювання
застосовується для поліпшення магнітних характеристик магнітотвердих
матеріалів.

Найбільш широкого застосування набули ферити зі спонтанною
прямокутністю петлі гістерезису, зяву якої спричинено перевагою процесу
необоротного зсуву доменних стінок. Такий характер перемагнічування
матеріалу виникає у фериті за умови низької магнітострикції матеріалу в
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сполученні з локальними неоднорідностями і спотвореннями структури,
що робить стан залишкової намагніченості доменних стінок більш трива-
лим. Сприятливі умови для такого перемагнічування створюються в літіє-
вих, марганець-магнієвих феритах.

Марганець-магнієві ферити набули найбільшого поширення, оскіль-
ки мають широкий діапазон необхідних властивостей і є вельми прості у
виготовленні. Ці ферити характеризуються підвищеним значенням Кпр, що
він сягає 0,94. Додавання окисів цинку і кальцію у ферит супроводжується
підвищенням індукції і зниженням величини Нс.

Магнітом’які сплави з ППГ у вигляді осердя застосовують за частот
перемагнічування порядку десятків кілогерців. На цих частотах можна ви-
користовувати осердя зі сплавів 34НКМП, 68НМП, що вони мають най-
більш високий коефіцієнт прямокутності. У перемикальних пристроях з
робочою частотою в сотні кілогерців необхідно використовувати осердя
мікронного прокату зі сплавів 77НМД, 79НМ, оскільки вони мають міні-
мальне значення коефіцієнта перемикання. Основні переваги мікронних
осердь  порівняно з феритовими полягають: у кращій температурній і раді-
аційній стабільності, у більш високих робочих частотах, менших перемаг-
нічувальних полях.

3.5.2 НВЧ - ферити

Практичне використання феритів НВЧ ґрунтується на магнітооптич-
ному ефекті Фарадея, ефекті феромагнітного резонансу та зміні зовнішнім
магнітним полем значення магнітної проникності фериту.

Магнітооптичний ефект Фарадея полягає в обертанні площини поля-
ризації високочастотних коливань у намагніченому зовнішнім магнітним
полем фериті.

Феромагнітний резонанс має місце за однакової частоти зовнішнього
збудженого поля з власною частотою прецесії спинів електронів.

НВЧ – ферити повинні мати вузьку смугу резонансу, велику чутли-
вість до керувального магнітного поля, великий питомий опір
(106108 Ом.м), малий тангенс кута магнітних втрат 10-310-4), темпера-
турну стабільність  основних властивостей, велике значення точки Кюрі та
інколи інші вимоги.

Ферити дозволили створити:
 пристрої НВЧ, що вони не задовольняють принципові взаємності,

тобто мають значно різноманітні характеристики для різних напрям-
ків поширення енергії (вентилі й циркулятори);

 пристрої НВЧ зі швидкокерованими параметрами (фазообертачі,
перемикачі тощо).
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Феритові пристрої НВЧ у якості обов'язкового елемента мають у ра-
діохвилеводі феритові вкладки, різноманітні за формою і властивостями,
розміщені по-різному усередині хвилеводу, які перебувають під дією керу-
вальних (постійних чи змінних) полів.

Розмір і конфігурація феритової вкладки, розміщеної усередині хви-
леводу, визначаються призначенням пристрою НВЧ і умовами його роботи
(діапазоном робочих частот і температур, рівнем потужності тощо). Вкла-
дки виготовляють у вигляді пластин, дисків і циліндричних стрижнів. Для
узгодження (зменшення стоячої хвилі в тракті) кінці пластин виконують
скісними, заокругленими, східчастими чи у вигляді стрілок.

Окрім названих типів, у якості вкладок з феритів застосовують сфери
і півсфери (у резонансних вентилях, обмежувачах потужності тощо) різно-
манітних діаметрів, а також більш складні конфігурації (рамки, шайби, фі-
гурні пластини).

Застосування феритів у дециметровій області діапазону НВЧ і, голо-
вним чином, розробка пристроїв, у яких використовуються нелінійні влас-
тивості феритів НВЧ, спричинило створення матеріалів з мінімально вузь-
кими лініями гіромагнітного резонансу. Підвищення густини матеріалу,
необхідне для зменшення ширини лінії гіромагнітного резонансу, можливе
за заміни полікристалічного матеріалу на монокристалічний.

Практично для виготовлення монокристалів феритів найчастіше за-
стосовують два методи: вирощування монокристалів з розчину й плазмо-
во-водневий метод (метод Вернейля). У такий спосіб можна вирощувати
зразки діаметром до 1015 мм, довжиною 5080 мм і більш. Висока
якість здобуваних монокристалів визначається передусім високим ступе-
нем чистоти вихідних матеріалів.

Сучасна промисловість випускає понад 50 марок полікристалічних
НВЧ- феритів і кілька марок монокристалів. Розглянемо характеристики
різноманітних типів полікристалічних феритів:
 Ітрієві ферити - гранати з частковим заміщенням у деяких

марках іонів ітрію і заліза іонами інших елементів (наприклад, алю-
мінію) характеризуються найбільш вузькими значеннями ширини лі-
нії гіромагнітного резонансу. Серед феритів, застосовуваних у низь-
кочастотній області діапазону НВЧ, вони є найбільш поширеними. Їх
застосовують також і в пристроях НВЧ,  працюючих на інших часто-
тах, що пояснюється малими діелектричними втратами за відносно
високої намагніченості.

 Літієві ферити мають високу термостабільність, високу пря-
мокутність петлі гістерезису, що є надто важливе для створення фе-
ритових пристроїв НВЧ з магнітною пам'яттю.

 Магнієві ферити застосовують у середній частині сантиметро-
вого діапазону. Для них властиві малі значення магнітних і діелект-
ричних втрат, але вельми низька термостабільність.
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 Нікелеві ферити мають високі значення намагніченості наси-
чення й відносно невелику ширину лінії гіромагнітного резонансу. Їх
використовують в основному в міліметровому діапазоні хвиль і в ко-
роткохвильовій частині сантиметрового діапазону. Перевага цієї
групи феритів  висока термостабільність.

 Магнієві фероалюмінати і магнієві ферохроміти застосовують
у довгохвильовій частині діапазону НВЧ. Їхній недолік  мала тер-
мостабільність (низькі значення точки Кюрі).

 Нікелеві ферохроміти застосовують у резонансних пристроях,
які працюють за високого рівня потужності.

Сфери монокристалів ітрієвого фериту-гранату застосовують у філь-
трах НВЧ різноманітних конструкцій (у параметричних підсилювачах, в
обмежувачах потужності, у циркуляторах). У амплітудних модуляторах ді-
апазону НВЧ використовують монокристали магній-марганцевих феритів.
У міліметровому діапазоні НВЧ використовують монокристали барій-
цинкогово гексафериту.

3.5.3 Термомагнітні матеріали

Термомагнітними називають матеріали, які характеризуються силь-
ною залежністю намагніченості від температури в полях, близьких до поля
насичення матеріалу. З погляду  використання в техніці, найбільший інте-
рес являє діапазон температур від 60 до +1000С. Практичного застосуван-
ня термомагнітні матеріали набули в магнітних колах компенсації небажа-
ного впливу температури на намагніченість системи магнітні шунти), при
розвязанні задач терморегулювання магнітного поля за заданим законом в
колах термосигналізації й термоконтролю.

З термомагнітних сплавів найбільш перспективними є сплави систе-
ми залізо–нікель–хром, що вони дістали назву компенсаторів. Вони відріз-
няються оборотністю магнітних властивостей у широкому діапазоні тем-
ператур  від 65 до +1800С, великими значеннями намагніченості наси-
чення й температурних коефіцієнтів TKMs, TKBs. Найбільшого поширення
набули сплави 33НХ3Г2, 31НХ3Г, 33НЮ1, що вони мають високу ліній-
ність магнітних характеристик, відтворювання параметрів, добру механіч-
ну опрацьовуваність.

Багатошарові термомагнітні матеріали здобувають сумісним прока-
туванням листів, смуг з термомагнітних сплавів з різноманітними власти-
востями. матеріалу. Такі матеріали відрізняються слабкою залежністю на-
магніченості насичення від напруженості поля, малими значеннями поля
насичення. До переваг багатошарових матеріалів порівняно з компенсато-
рами відносять можливість заздалегідь розрахувати властивості матеріалу,
різноманітність діставаних характеристик, однотипність технології вироб-
ництва.
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У якості термомагнітних матеріалів можливе також застосування ма-
гнітом’яких феритів з низькою температурою Кюрі, наприклад 600НН,
2000НМ тощо. Такі ферити застосовують в пристроях, що вони працюють
у діапазоні температур з розширеною позитивною областю. До недоліків
феритів таких марок, як термомагнітні матеріали, відносять малі значення
індукції насичення і погану відтворюваність термомагнітних властивостей.

3.5.4 Магнітострикційні матеріали

У низці пристроїв явище магнітострикції набуває технічного засто-
сування. До них відносять магнітострикційні генератори звукових і ульт-
развукових частот, використовувані в дефектоскопії, за ультразвукового
опрацювання крихких і твердих матеріалів, а також електромеханічні філь-
три, сейсмоприймачі, стабілізатори частоти й ін. До магнітних параметрів,
що вони характеризують матеріали цього типу, відносять залишкову інду-
кцію Вз, коерцитивну силу Нс і магнітострикційну деформацію насичення
s.

 У якості магнітострикційних матеріалів промисловість випускає ні-
келеві пластини, сплави системи залізокобальт, які називають пермендю-
рами, сплави системи нікелькобальт, які називають нікосі. В окремих ви-
падках у якості магнітострикційних матеріалів можна застосовувати ні-
кель-кобальтові ферити.

Нікелеві пластини типу НП-2 мають велике значення s =  3510-6. Їх
зазвичай застосовують у вигляді збірного пакета пластин малої товщини.
Для здобуття ізолюючої плівки кожну пластину оксидують. У такому ви-
гляді нікелеві пластини стійкі до корозії як в атмосфері, так і в морській
воді. В даний час спостерігається тенденція витіснення нікелю іншими ма-
гнітострикційними матеріалами з більш високими властивостями.

З групи залізо-кобальтових сплавів (пермендюрів) відзначимо лего-
ваний ванадієм прецизійний сплав К50Ф2. Цей сплав відрізняється найви-
щим значенням індукції насичення (Bмакс = 2,4 Тл) з усіх матеріалів, які ви-
пускаються. Для нього характерні високі магнітострикційні  характеристи-
ки [s = (6070)10-6] у широкому діапазоні температур, великі значення
магнітної проникності (500). Проте за надто високих магнітних параме-
трів цей сплав погано опрацьовується механічно, є нестійкий до корозії,
дорогий. Тому його використовують лише в пристроях, де вимагаються
гранично високі технічні характеристики.

Сплави систем нікелькобальт, зокрема, складу 93 % Ni, 4 % Со, З %
Si (нікосі) відрізняються рекордно високими значеннями динамічних маг-
нітострикційних  параметрів, але за намагніченістю насичення й величини
s вони поступаються залізо-кобальтовим сплавам. Тому переважна об-
ласть застосування сплаву нікосі  осердя магнітострикційних  перетворю-
вачів, які працюють у режимі приймання.
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Магнітострикційні нікель-кобальтові ферити  порівняно з розгляну-
тими металевими матеріалами мають кращі високочастотні властивості й
конструктивно-технологічні переваги, більш дешеві. До серійно виготов-
люваних марок цих феритів належать, наприклад, 12С, 15СП, що вони ма-
ють відповідно значення s = 2610-6 і s = 2910-6 і призначені для частот
f1 = 30 … 300 кГц і f2 = 45 … 600 кГц. У позначенні марок літери С, П і К
означають відповідно магнітострикційні ферити з подовжніми чи крути-
льними коливаннями.

Через низьку міцність і теплопровідність область застосування маг-
нітострикційних феритів обмежується прецизійними перетворювачами
електромеханічних і магнітострикційних фільтрів, акустичними прийма-
чами і випромінювачами малої й середньої потужності.
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ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ 3

Додаток А – Деякі властивості магнітом’яких низькочастотних матеріалів

Матеріали
Початкова
магнітна

проникність

Максимальна
магнітна прони-

кність

Коерцити-
вна сила,

А/м

Індукція
насичен-

ня, Тл

Питомий
опір,

мкОмм
Технічне  чисте залізо 250…400 3500 … 4500 50 … 100 2,18 0,1
Електролітичне залізо 600 15000 30 2,18 0,1
Карбонільне залізо 2000 … 3000 20000 … 21500 6,4 2,18 0,1
Монокристал заліза
в напрямку [100] > 20000 1430000 0,8 2,2 0,097
Електротехнічна сталь 200 … 600 3000 … 8000 10 … 65 1,9… 2,0 0,25 … 0,6
Низьконікелевий пермалой 1500 … 4000 15000 … 60000 5 … 32 1,0 … 1,6 0,45 … 0,9
Високонікелевий пермалой 7000 …100000 50000 … 300000 0,65 … 5 0,7 …1,1 0,16 … 0,9
Суперпермалой
79 % Ni, 5 % Мо,
15,5 % Fe,  0,5 % Mn

100000 до 1500000 0,3 0,8 0,6

Альсіфер
4,5 % Si, 5,6 % Al,
решта Fe

35400 117000 1,8 0,8
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Додаток Б – Групи та марки феритів

Група Назва групи Використання Марки
нікель-цинкові марганцево-

цинкові

I Загального
призначення

Як осердя трансформаторів, дро-
селів, антен на частотах до
30 МГц

100НН, 400НН
600НН, 1000НН
2000НН

1000НМ
1500НМ
2000НМ
3000НМ

II Термостабільні Мають температурмо стабільні
параметри нікель-цинкові до 100

Мгц, марганцево-цинкові  до
3 МГц

7ВН, 20ВН, 30ВН,
50ВН, 100ВН,
150ВН

700НМ
1000НМЗ
1500НМЗ
2000НМЗ

III Високопроникні Як осердя трансформаторів, ста-
тичних перетворювачів

— 4000НМ
6000НМ
10000НМ
20000НМ

IV Для телевізійної
техніки

Осердя рядкових трансформаторів — 2500НМС1
3000НМС

V Для імпульсних
трансформаторів

Осердя імпульсних трансформа-
торів

300ННИ, 350ННИ,
450ННИ,
1000ННИ,
1100ННИ

1100НМИ

YI Для перестроюва-
них контурів

Осердя котушок ВЧ контурів 10ВНП, 35ВНП,
55ВНП, 60ВНП,
65ВНП, 90ВНП,
150ВНП, 300ВНП,

—

YП Для широкосмуго-
вих трансформато-

рів

Осердя потужних погоджуваль-
них трансформаторів

50ВНС, 90ВНС,
200ВНС, 300ВНС

—

VШ Для магнітних го-
ловок

Виготовлення осердь головок за-
пису, відтворювання, стирання

500НТ, 500НТ1,
1000НТ, 2000НТ

500МТ
1000МТ
2000МТ
5000МТ

IХ Для датчиків
температури

Осердя індуктивних датчиків  те-
мператури

1200НН, 800НН,
1200Н1

—

Х Для магнітного
екранування

Екрани радіочастотних полів 200ВНРП,
800ВНРП

—

ХІ Для пристроїв,
працюючих на

ефекті ядерної спі-
нової луни

Як матеріали ядерного магнітного
резонансу

1,5СЧИ, 3,0СЧИ —
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Додаток В – Властивості деяких феритів

Марка
Початкова
магнітна

проникність

Максима-
льна магні-
тна прони-

кність

Коерци-
тивна си-

ла,
A/м

Залишкова
індукція,

Тл

Гранична
частота,

МГц

Питомий
опір,
Омм

Група

20000НМ
6000НМ

15000
4800 … 8000

35000
10000

0,24
8

0,11
0,11

0,1
0,5

0,001
0,1

ІІІ

1000НН

600НН

800 … 1200
500 … 800

3000

1500

24

40

0,1

0,12

3

5

10

100

І

2000НМ1
700НМ1
100ВН

1700 … 2500
550 … 850
80 …120

3500
1800
280

25
25

300

0,12
0,05,
0,15

1,5
8

80

5
4

105

   II

300ВНП 286 … 350 600 80 0,13 20 106 VI

200ВНС
50ВНС

180 … 220
45 … 65

360
200

70
100

0,11
0,14

20
85

103 VII

Додаток Г – Основні параметри магнітодіелектриків

Матеріал Марка
Початкова маг-

нітна
проникність

Магнітні втрати
на частоті

100 кГц, tg М

Температурний кое-
фіцієнт магнітної
проникності, К-1

Гранична
частота,

МГц
альсіфер ТЧ90 79 … 91 8,3.10-2 - 6.10-4 0,02
альсіфер ВЧ32 28 … 33 9,9.10-3 - 2,5.10-4 0,2
альсіфер ВЧК22 19 … 24 4,6,3.10-3  5.10-5 0,7

карбонільне
залізо Р10 13 … 15 (1,5 … 2,5).10-4 (2,5 … 8).10-5 10

карбонільне
залізо Р100 9 … 10 (5 … 10).10-5 (5 … 10).10-5 100

карбонільне
залізо ПС 11 …13 0,2.10-3 (2,5 … 10).10-5 20

пермалой П250 230 3.10-4 2.10-4 0,03
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Додаток Д – Магнітні властивості сплавів для виготовлення постійних магнітів

Марка сплаву Склад WD,
кДж/м3

НС,
кА/м

Вз,
Тл

Особливості
структури

1  Литі висококоерцитивні сплави
ЮНТС Fe-Ni-Al, леговані титаном

та кремнієм 4,0 58 0,43
Рівноважна криста-

лічна структура
ЮНДК18 Fe-Ni-Al-Со, леговані мід-

дю
9,7 55 0,9 Рівноважна криста-

лічна структура
ЮН15ДК24 Fe-Ni-Al-Со, леговані мід-

дю
18 52 1,15 Рівноважна криста-

лічна структура
ЮНДК31Т3БА Fe-Ni-Al-Со, леговані мід-

дю, титаном, кобальтом
32 92 1,15 Стовбчасті

ЮНДК35Т5АА Fe-Ni-Al-Со, леговані мід-
дю, титаном, кобальтом

40 115 1,05 Монокристалічні

ЮНДК40Т8АА Fe-Ni-Al-Со, леговані мід-
дю, титаном, кобальтом

32 145 0,9 Монокристалічні

2  Металокерамічні магніти

ММК4 Fe-Ni-Al-Со, 4,5 40 0,55 —
ММК8 Fe-Ni-Al-Со 14 40 1,10 —
ММК11 Fe-Ni-Al-Со 16 128 0,7 —

3  Магнітотверді ферити
6БИ240 ВаО.6Fe2O3 3 125 0,19 ізотропні

16БА190 ВаО.6Fe2O3 8 185 0,3 анізотропні
25БА150 ВаО.6Fe2O3 12,5 150 0,38 анізотропні
24БА210 ВаО.6Fe2O3 12,0 210 0,37 анізотропні
11КА135 СоО.Fe2O3 5,5 135 0,24 анізотропні
2КА СоО.Fe2O3 7,5 128 0,28 анізотропні

4  Сплави на основі рідкоземельних елементів

КС37 SmCo5 55 540 0,77 —
КСП37 SmО,5PrO,5Co5 73 640 0,90 —
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