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ВІД АВТОРІВ 
 
Видання, яке Ви тримаєте в руках, шановний читачу, є підручником з фізики на-

півпровідників, що пропонується студентам, які обрали за спеціальність фізику напі-
впровідників, електроніку (у широкому розумінні) та радіофізику. Воно може бути 
корисним для всіх, хто вивчає фізику твердого тіла або збирається студіювати су-
часні нанотехнології.  
Загальновідомо, що фізики, які зокрема вивчають й властивості напівпровідників, 

поділяються на дві великі групи. Одні, так звані теоретики, полюбляють пити каву, 
вести безперервні теревені, а між цими двома заняттями писати формули, знуща-
тись над комп'ютером і жваво обговорювати результати, отримані їхніми колегами з 
іншого табору. Їхні ж колеги, яких називають експериментаторами, також полюбля-
ють пити каву та теревенити – у вільний від роботи час. А такого часу у них не так і 
багато. Спробуйте знайти вільний час між походом у "кріогенку" за гелієм, ремонтом 
осцилографа та втовкмачуванням братам-теоретикам про неможливість забезпечен-
ня однакових умов у кожній квантовій точці, що геть не означає некоректності пос-
тановки експерименту, а свідчить про непридатність теоретичної моделі, яка має 
дуже мало спільного з реальною ситуацією. Розповідають, що одному із представни-
ків теоретиків експериментатор надав для пояснення результати останніх вимірю-
вань. Прямо в коридорі теоретик почав пояснювати, що результати очевидні та є 
наслідком попередніх його робіт. Коли ж експериментатор розгледів, що колега 
тримає графік догори ногами й перевернув аркуша, то здивовано почув, що в тако-
му випадку результат пояснюється ще простіше на основі нещодавно розробленої 
теоретиком моделі. Але попри це теоретики та експериментатори складають одну 
сім'ю дослідників і не можуть жити один без одного. І незважаючи на постійні "під-
колювання" ставляться один до одного з повагою та братерською любов'ю.  
Цей підручник також написали експериментатор і теоретик, які, звісно, розгля-

дають одні й ті самі явища із різних позицій. Автори дійшли консенсусу про існуван-
ня кількох принципових питань, що потребують строгого викладання й формулю-
вання у вигляді теорем. З іншого боку фізика і, зокрема фізика напівпровідників, є 
наукою експериментальною – це означає, що майже завжди явище відкривається в 
експериментальній роботі, і тільки згодом – знаходить теоретичне пояснення. Тому 
у підручнику вміщено детальні описи вирішальних експериментів, що сформували 
сучасні уявлення про фізику напівпровідників.  
Підручник складається із двох томів. До першого – увійшли, так би мовити, кла-

сичні розділи фізики твердого тіла та фізики напівпровідників, за винятком оптичних 
властивостей і фізики поверхні. Таким чином, оскільки у першому томі в основному 
розглядатимуться кристалічні напівпровідники, почнемо подорож країною напівпро-
відників із розгляду деяких питань кристалографії. Далі детально розглянемо та об-
говоримо: 
 основні ідеї фізики твердого тіла, зокрема з'ясуємо, чому при вивченні складних 

багаточастинкових систем, якими є напівпровідники, можна розглядати одноелек-
тронну задачу та отримувати правильні результати; 
 методи обчислення закону дисперсії електронів у напівпровіднику та викладемо 

основні ідеї за статистичного опису поведінки носіїв заряду у напівпровідниках; 



 основні ідеї, які використовуються при вивченні дії магнітного поля на елект-
ронну систему та отримаємо ефект, відомий як "квантування Ландау"; 
 проблему неідеальності кристалічної ґратки за рахунок коливань атомів і вве-

демо поняття фонону; 
 ефекти, обумовлені наявністю легуючих домішок у напівпровідниках та явища 

електронного транспорту;  
 наостанок першої частини – процеси генерації і рекомбінації носіїв заряду, ди-

фузію та дрейф нерівноважних носіїв у напівпровідниках, явища в напівпровідниках 
у суттєво нерівноважних умовах і проблеми нестійкості.  
У кінці кожного розділу подано задачі, велика кількість яких супроводжується де-

тальними розв'язками. Тим самим продемонстровано підходи, які використовуються 
при розв'язанні невеличких проблем як необхідних кроків будь-якої наукової роботи. 
Крім того, подано чимало задач для самоконтролю за самостійного вивчення мате-
ріалу. Для читачів, що воліють отримати детальнішу інформацію про явища, у кінці 
кожного розділу наведено список літератури. 
Таким чином автори намагались поєднати традиційні підходи при вивченні фізи-

ки напівпровідників із новими сучасними ідеями, що правлять напівпровідниковою 
наукою та сучасними технологіями, вважаючи, що таке поєднання дасть більше ко-
ристі, ніж шкоди та сподіваючись, що студенти відчують усю принадність цієї науки, 
яка без перебільшень стала основою сучасної цивілізації. Наука фізики напівпровід-
ників стала суттю життя авторів, які мають надію, що молоде прийдешнє покоління 
знайде в ній власні шляхи та зробить свої відкриття.  
Таким чином, на думку авторів, допитливий студент зможе знайти багато корис-

ного й цікавого у цьому підручнику. Принаймні, автори сподівались на це, намагаю-
чись докладати максимум зусиль для того, щоб вона вийшла цікавою. 
Отже, уперед, шановний читачу. Бажаємо Вам успіхів у вивченні властивостей 

напівпровідників.  
 


