
Суми-2022 



тверді тіла гази за відповідних умов рідини  

 метали, 

 металеві сплави, 

 певні модифікації 

вуглецю. 

 розплавлені метали, 

 електроліти 

Провідники першого роду - механізм проходження струму крізь метали у 

твердому й рідкому станах обумовлений рухом вільних електронів.  

Провідники другого роду - процес проходження струму пов’язаний із 

перенесенням йонів. 

Газ може стати провідником, якщо напруженість електричного поля 

перевищує певне критичне значення, за якого виникає явище ударної 

йонізації 



Метали і сплави високої провідності 

Мідь 

 до них належать провідники з питомим опором  

 10–7 Ом ‧ м;  

 повинні відповідати наступним вимогам: бути 

високо міцними, корозійно стійкими, легко 

оброблюваними, зокрема легко лугуватися й 

зварювати.  

 серед матеріалів високої провідності мідь є 

одним з найпоширеніших; 

 механічні та електричні властивості залежать не 

лише від хімічної чистоти, а й від її стану; 

 у електроніці використовують як плівки для 

формування контактних майданчиків і 

провідних з’єднань між функціональними 

елементами схеми. 



Алюміній 

 алюміній є альтернативою міді в електроніці;  

 питомий опір у 1,6 раза більший за питомий 

     опір Cu, але водночас алюміній у 3,5 раза легший$; 

 менша густина, тому в Al реалізується більша 

     провідність на одиницю маси порівняно з Cu; 

 алюміній більш поширений у природі, ніж Cu, 

     тому має меншу собівартість; 

 легко окиснюється на повітрі, покриваючись оксидною плівкою, що 

відіграє роль захисного покриття; 

 алюміній має від’ємний електрохімічний потенціал, що сприяє корозії в 

зоні контакту; 

 недоліком алюмінію є низька механічна міцність. Відпалений алюміній 

утричі менш міцний ніж мідь; 

 в електроніці плівки алюмінію використовують як матеріал контактів та 

міжелементних з’єднань, що пов’язано з простотою технологічного 

процесу нанесення плівки на різні типи підкладок і високою адгезією до 

підкладок із Si та SiO2. 



Срібло 

 серед усіх провідникових матеріалів срібло 

має найменшу питому провідность 

( = 1,6‧10–8 Ом ‧ м),  

 характеризується високою стійкістю до 

окиснення за нормальних умов, високою 

теплоємністю та теплопровідністю.  

 срібло використовують у широкій 

номенклатурі контактів елементної бази 

функціональної електроніки та як  

мікропровідник.  



Надпровідні матеріали 

Провідники першого роду - механізм проходження струму крізь метали у 

твердому й рідкому станах обумовлений рухом вільних електронів.  

Рисунок 1 – Якісна 

температурна залежність 

питомого опору звичайного та 

над провідникового металів  

Рисунок 2 – Залежність намагніченості –4πМ(Н) 

від зовнішнього магнітного поля Н для 

надпровідників:  а) 1-го роду; б) 2-го роду  



 матеріали з питомим опором за н. у., не меншим ніж 0,3‧10–6 Ом‧м; 

 характеризуються низьким термічним коефіцієнтом опору (10–410–6 К–1);  

 найпоширенішими є сплави на основі міді – манганін (86 % Cu, 12 % Mn, 2 % 

Ni; 60 % Cu, 40 % Ni) та хромнікелієві (ніхроми) й залізохромалюмінієві 

сплави; 

 використовують для виготовлення електровимірювальних приладів, 

еталонних резисторів, реостатів, електронагрівальних елементів тощо. 

Сплави високого опору 

Метали і сплави різного призначення 

тугоплавкі метали благородні метали  

 – вольфрам; 

 – молібден; 

 – тантал; 

 – ніобій; 

 – хром; 

 – реній. 

 – золото; 

 – срібло; 

 – паладій; 

 – платіна. 



Неметалічні провідникові матеріали 

Композиційні провідні матеріали 

Контактоли - малов’язкі або пастоподібні полімерні композиції, що 

складаються зі струмопровідного наповнювача (дрібнодисперсних порошків 

металів: срібла, нікелю, паладію) і зв’язувальної речовини, якою здебільшого є 

виступають синтетичні смоли (епоксидні, фенолформальдегідні тощо).  

Кермети - металодіелектричні композиції з неорганічною зв’язкою.   

 – вуглецеві й композиційні провідні матеріали (контактоли, кермети),  

 – провідникові матеріали на основі оксидів. 



Напівпровідникові матеріали - широкий клас речовин зі значеннями 

питомої електропровідності, проміжними між питомою електропровідністю 

металів   106104 Ом–1 ∙ см–1 і діелектриків   10–1010–12 Ом1 ∙ см1 .  

Характерна особливість - зростання електропровідності зі зростанням 

температури, що в широкому інтервалі температур відбувається 

експоненціально: 

0 exp ,AE

kT
 

 
  

 
(1) 

де 0 – провідність за 

температури Т  ; EA – 

енергія активації 

електропровідності; k – 

постійна Больцмана. 

Рисунок 3 – Валентна зона (○ – дірки) та зона 

провідності ( ● – електрони провідності): Eз – 

ширина забороненої зони; Eс – дно зони провідності; 

Ev – найвищий енергетичний рівень валентної зони 

за кімнатної температури (Т = 300 К) 



І група - елементи IV групи періодичної системи елементів – Si та Ge.  

 Їх атоми мають чотири валентних електрони, утворюють кристалічні 

решітки типу алмазу з ковалентним зв’язком атомів. 

ІІ група - алмазоподібні напівпровідники (з’єднання елементів ІІІ групи (Al, 

Ga, In) з елементами V групи (Р, As, Sb ), наприклад GaAs, InSb, GaP, InP. 

 Атоми в таких структурах є протилежно зарядженими, тому зв’язки в 

цих кристалах не лише повністю ковалентні, а й частково йонні.  

ІІІ група - елементи VІ (O, S, Se, Te) та V (As, Sb, Bi) груп періодичної 

системи елементів. 

ІV група - з’єднання елементів VІ групи з перехідними металами (Ti, V, 

Mn, Fe, Ni) 

 переважає йонний зв’язок.  

 більшість із них має магнітне впорядкування (магнітні напівпровідники),  

 а в певних (V2O3, Fe3O4, NiS) у разі зміни температури й тиску 

спостерігається фазовий перехід напівпровідник  метал 



 У вузьких областях  kT складні залежності енергії носіїв від їх 

квазіімпульсу р та E(p) (закон дисперсії) набирають найбільш простого 

вигляду.  

Для електронів поблизу Ес закон дисперсії такий: 
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де i – номер осі координат;  – квазіімпульс, що відповідає Ес; mi – ефективна маса 

електронів провідності.  

Для дірок поблизу EV закон дисперсії такий: 

(3) 
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Ефект Ганна - це ефект генерації високочастотних коливань електричного 

струму в н/п під достатньо високою напругою, прикладеною до нього. 

Рисунок 4 – Вольт-

амперна характеристи-

ка: E – електричне поле, 

яке утворене різницею 

потенціалів; j – густина 

струму  

Рисунок 5 – Схема розвитку електричного домену 



Ефект Холла - це гальвано-магнітний ефект, який полягає в тому, що під час 

прикладання зовнішнього магнітного поля з індукцією на НП-пластину зі 

струмом густиною (водночас напрямок силових ліній магнітного поля 

перпендикулярний до напрямку проходження струму) на бічних гранях 

пластини в напрямку, перпендикулярному до струму й магнітного поля, 

виникає різниця потенціалів – ЕРС Холла  

 Fл = q ∙ υ ∙ В ∙ cosα 

де α  кут між напрямками вектора швидкості та 

індукції магнітного поля.  

(4) 

Величина ЕРС Холла  

,
а

IB
Хех  (5) 

де Х = 1/qp, – стала Холла (р – концентрація дірок);  

І – струм, що проходить у пластині напівпровідника 

перпендикулярно до напрямку ліній магнітної 

індукції В; а – ширина пластини. 



Для напівпровідника n-типу величина сталої Холла визначається за 

співвідношенням  

 Х = 1/qn 

де n – концентрація електронів.  

(6) 

У разі напівпровідника змішаного типу внаслідок відхилення електронів і 

дірок магнітним полем в одну сторону, величина сталої Холла буде 

обчислюватися за більш складним співвідношенням, що враховує 

концентрацію електронів n та дірок р провідності 

(7) 

де μn і μр – рухливість електронів та дірок провідності відповідно. 
 

 За р = 0 одержуємо сталу Холла для домішкового н/п n-типу  

      Хn = –A/(q ∙ n) = –A · μn/σn,  

 за n = 0  сталу Холла для домішкового н/п  p-типу  

     Хp = –A/(q ∙ p) = –A · μp/σp.  
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Зовнішнім фотоефектом називається вихід вільних електронів із 

поверхневого шару фотокатода в зовнішнє середовище в результаті дії світла.  

Фотоелектричний ефект. 

Внутрішній фотоефект  називається вільне переміщення всередині 

речовини електронів, звільнених від зв’язків в атомах у результаті дії світла, 

що змінюють його електропровідність або викликають появу ЕРС на межі 

двох речовин (р-n-переході). 



активні (керовані) - діелектрики, 

властивостями яких можна 

керувати за допомогою зовнішніх 

енергетичних впливів  

пасивні (електроізоляційні й 

конденсаторні) 

 сегнето-, п’єзо- та піроелектрики; 

 електро-, магніто- й акустооптичні 

матеріали;  

 матеріали квантової електроніки; 

 рідкі кристали; 

 діелектричні кристали з 

нелінійними оптичними 

властивостями. 

 електроізоляційні полімери;  

 еластомери;  

 композиційні порошкові 

пластмаси;  

 просочувальні речовини, 

компаунди та лаки;  

 волокнисті непросочувальні 

матеріали;  

 лакотканини й шаруваті пластики;  

 монокристалічні діелектрики та 

матеріали на їх основі;  

 стекла;  

 кераміки. 



Сегнетоелектрики – матеріали, що характеризуються спонтанною 

намагніченістю, напрямок якої можна змінювати за допомогою зовнішнього 

електричного поля. 

Основні властивості сегнетоелектриків:  

 надвисокі значення діелектричної проникності (ε ~ 103104); 

 діелектрична проникність, а відповідно й поляризація Р, залежать від 

зовнішнього електростатичного поля (нелінійні діелектрики). Ця 

властивість одержала назву діелектричного гістерезису;  

 наявність точки К’юрі – температури, за якої (та вищої) 

сегнетоелектричні властивості зникають.  

Рисунок 6 – Крива поляризації 

сегнетоелектрика:  а – точка 

насичення; Рс – залишкова 

поляризованість; Ес – 

коерцитивна сила 



П’єзоелектрики – діелектричні матеріали зі значно вираженим 

п’єзоелектричним ефектом.  

Прямий п’єзоелектричний ефект – явище поляризації діелектриків у 

результаті дії механічних напруг.  

Зворотний п’єзоелектричний ефект полягає у виникненні деформації η 

кристала від дії прикладеного електричного поля Е0 

Рисунок 7 – Схема пояснення 

п’єзоелектричного ефекту: а) 

недеформований кристал; б) на 

кристал діє стискана сила; в) на 

кристал дієрозтяжна сила 

 П’єзоелектричні властивості спостерігаються у кварці, керамічних 

матеріалах на основі титанату барію BaTiO3, ніобату барію-свинцю 

(PbBa)Nb2O6 і цирконату-титанату свинцю Pb(ZrTi)O3. 



Піроелектричний ефект – ефект, пов’язаний зі зміною спонтанної 

поляризації в результаті зміни температури.  

У лінійному наближенні ΔР = γΔТ, де γ – піроелектричний коефіцієнт. 

Температурна зміна спонтанної намагніченості обумовлена такими 

причинами: 

1) під час зростання температури порушується впорядкованість 

розміщення елементарних дипольних моментів; 

2) під час нагрівання змінюються лінійні розміри діелектрика й 

п’єзоелектрична поляризація, що обумовлено деформацією 

(вторинним піроефектом). 

 Піроелектричні властивості проявляють такі лінійні діелектрика, як 

сульфат літію, турмалін і всі сегнетоелектричні матеріали.  

 Піроелектричний ефект використовують у теплових датчиках та 

приймачах променистої енергії, призначених для реєстрації 

інфрачервоного й надвисокочастотного випромінювання. 



Термоелектрети – електрети, що виготовляють з охолодженого в сильному 

електричному полі розплаву полярних діелектриків. 

Фотоелектрети – електрети, виготовлювані з фотоелектропровідних 

діелектричних матеріалів способом одночасного впливу світла й 

електричного поля 

Електрети – тверді тіла, що довгостроково зберігають поляризацію та 

електричне поле, створюване в довкіллі. 

Електроелектрети – електрети, утворювані в результаті впливу на 

діелектрик електричного поля без нагрівання або опромінення. 

 Електрети використовують для виготовлення мікрофонів, сенсорів 

атмосферного тиску, вологості та механічнох вібрації, медичних сенсорів 

тощо. 



Рідкі кристали – речовини, що перебувають у проміжному стані між 

ізотропною рідиною й твердим кристалічним тілом.  

 одночасно проявляють властивості, характерні для рідкої (плинність, 

здатність перебувати в краплеподібному стані) та твердої (анізотропію 

властивостей, зокрема оптичну) фаз. 

За загальною симетрією рідкі кристали поділяють на три види  

 cмектичні; 

 нематичні;  

 холестеричні. 

Рисунок 8 - Схематичне 

зображення будови рідких 

кристалів: а) смектичного; 

б) нематичного; в) холес-

теричного 

Polarised light micrograph of liquid crystals. 



Рисунок 9 – Схема функціонування електро-

оптичної комірки на рідких кристалах у двох 

режимах: а) на просвічування (молекули 

орієнтовані вздовж поля); б) на відбиття 

(молекули орієнтовані перпендикулярно до поля) 

(б) 

а б 

Рисунок 10 – Базова 

архітектура рідкокриста-

лічного дисплея з матрицею 

активних тонкоплівкових 

елементів 

Polarised light 

micrograph of 

a liquid crystal 

display 



Пасивні діелектрики 

Полімери – високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої 

кількості структурно повторюваних ланок – мономерів.  

За структурою макромолекул полімери поділяють на три основні види:  

 лінійні (макромолекули  ланцюжкові послідовності повторюваних 

ланок), що є гнучкими й еластичними, можуть набухати та розчинятися в 

органічних розчинниках з утворенням твердих розчинів;  

 розгалужені, що характеризуються наявністю мономерних ланок, 

відгалужених від основного ланцюга макромолекули;  

 просторові (макромолекули зв’язані в просторову сітку), яким властиві 

висока твердість і нерозчинність в органічних речовинах.  

Рисунок 11 – Структура 

полімерів: а) лінійна; б) 

розгалужена; в) просторова 



Композиційні пластмаси – діелектричні матеріали, що складаються зі 

звязувальної речовини (штучних смол – просторових або лінійних 

полімерів) та наповнювачів (кварчового піску, деревного борошна, 

скловолокна тощо).  

 Різновид композиційних пластмас – шаруваті пластики, в яких 

наповнювачем є листові волокнисті матеріали (гетинакс, текстоліт) 

Електроізоляційні компаунди – діелектричні матеріали, суміші ізоляційних 

речовин (смол, ефірів, целюлози тощо). Компаунди виготовляють способом 

розігрівання до високих температур із подальшим охолодженням 

розплавленого компаунду. 

 За призначенням: просочувальні й заливні,  

 за властивостями: термопластичні та термореактивні. 



Неорганічні стекла – діелектричні матеріали, що є неорганічними 

квазіаморфними твердими речовинами, в яких за наявності ближнього 

порядку розміщення частинок немає дальнього. 

 За хімічним складом: елементарні, хальгоненідні й оксидні.  

 Діелектричні властивоті проявляють лише оксидні стекла. 

 Найпоширеніші силікатні стекла на основі SiO2, що характеризуються 

високою хімічною стійкістю.  

 За складом та електричними властивостями:  

 безлугові;   

 лужені без важких оксидів або з їх незначним вмістом;   

 лужені з високим вмістом важких окисидів. 

Кварцове скло – неорганічний просторовий полімер, що має 

 найменший температурний коефіцієнт лінійного розширення серед усіх 

відомих речовин,  

 високу межу міцності на стиск,  

 високопрозорий для випромінювання в ультрафіолетовій, видимій та 

інфрачервоній частинах спектра. 



За функціональним призначенням стекла поділяють на: 

 електровакуумні (основний параметр – коефіцієнт лінійного розширення, 

який повинен бути приблизно однаковим із матеріалом металевого дроту 

або стрічки, що лютуються в скло);  

 ізоляторні (основне призначення – виготовлення герметизованих виводів 

у металеві корпуси конденсаторів, діодів, транзисторів тощо);  

 кольорові (силікатні стекла, прозорі для вимірювання у видимій частині 

спектра з кольоровим забарвленням (синім, зеленим, фіолетовим, жовтим 

тощо);  

 лазерні (робоче тіло у твердотільних лазерах); скловолокно 

(характеризується високою нагрівостійкістю, гарними 

електроізоляційними властивостями);  

 світловоди (тонкі скляні волокна, використовувані для передавання світла 

між джерелами й приймачем випромінювання). 



Ситали – склокристалічні матеріали, одержувані способом майже повної 

стимульованої кристалізації стекол спеціально підібраного складу. 

 За технологією виготовлення: 

 фотоситали (кристалізація скла обумовлена фотохімічними й 

каталітичними процесами), 

 термоситали (кристалізація скла обумовлена каталітичними 

процесами);  

 за технічним призначенням: 

 установочні (використовувані як підкладки інтегральних мікросхем), 

  конденсаторні (ситалові конденсатори характеризуються підвищеною 

електричною міцністю порівняно з керамічними).  



Кераміка – група діелектричних матеріалів із різними властивостями, 

об’єднаними спільністю технологічного циклу та властивостями: високою 

нагрівостійкістю, гарними електричними властивостями за достатньої 

механічної міцності, стабільністю характеристик, надійністю, стійкістю до 

впливу випромінювання високої енергії тощо. 

 За технічним призначенням кераміки поділяють на 

  установочні (для виготовлення ізоляторів), 

  конденсаторні (різні види конденсаторів); 

 за електричнии: 

 на низькочастотні (ізоляторний форфор) 

 високочастотні (ультрафорфор).  

 Проміжним між низько- й високочастотною керамікою є радіофарфор.  

Корундова кераміка – кераміка з алюмінооксиду, що характеризується 

низькими діелектричним втратами в діапазоні радіочастот і за підвищених 

температур.  

 Різновидом корундової кераміки є полікор – діелектричний матеріал, 

з особливо щільною структурою, завдяки якій часто використовуваний 

для виготовлення пасивних елементів гібридних інтегральних 

мікросхем. 




