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Короткий опис процесу, де використовується у техніці 

ТЕРМОЕЛЕКТРОННА ЕМІСІЯ 
Термоелектронна 
емісія - вихід 
електронів з металу 
при його нагріванні 
 

Термоелектронна емісія можлива, коли кінетична енергія електронів 
в металі стає більшою за роботу виходу електронів з металу AWk > . 
Лежить в основі роботи електронно-променевої трубки, вакуумного 
діода, вакуумного тріода (усіх ВАКУУМНИХ ламп – 
випромінювання електронів катодом під час нагрівання) 

 

ЕЛЕКТРОЛІЗ – СТРУМ у РІДИНАХ 
Електролітична 
дисоціація - розпад 
молекул на іони 

Ступінь діелектричної дисоціації (доля молекул, що розпадаються на 
іони) залежить від температури, концентрації розчину, діелектричної 
проникності розчину.  

Електроліз – 
виділення речовини 
на електродах при 
проходженні струму 
через розчин 

При електролізі переноситься речовина.  
Носії заряду – додатні і від’ємні іони. 
При збільшенні температури, опір і питомий опір електролітів 
зменшується.  
Закони Фарадея kItkqm ==  .де I – сила струму;  t – час проходження 
струму в електроліті;  k – електрохімічний еквівалент речовини. Він 
дорівнює відношенню маси іона до його заряду. 
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1  . Стала Фарадея 41065,9 ⋅=F Кл/моль. 

 

СТРУМ у ГАЗАХ 
Молекули газів електронейтральні. Гази є ізоляторами. При іонізації 
гази стають провідниками. Іонізація – відрив від молекул газу 
електронів, внаслідок чого утворюються позитивно заряджені іони. 
Носіями струму у газах є додатні іони і електрони.  
Електричний струм у газах називають розрядом 
Вольт - амперна характеристика розряду. Ділянки – ОА и ВС – 
несамостійний розряд. Ділянка СD – самостійний розряд. 
Струм насичення neI = , де п кількість іонів, що створюються у 

одиницю часу (за 1 секунду), е – заряд електрона (e = 1,6 10-19 Кл). 
Несамостійний 
розряд 

Електричний розряд, що існує тільки в присутності постійно діючого 
зовнішнього іонізатора 

 
 
 
 
 
 
Самостійний розряд 
 
 
 
 

Електричний розряд, що відбувається при відсутності постійно 
діючого зовнішнього іонізатора: 
тліючий розряд - низький тиск, напруга декілька сотень вольт 
Спостерігаємо у лампах денного світла. стабілізаторах напруги, він 
використовується для отримання електронних і іонних пучків.  
дуговий розряд - атмосферний тиск, висока температура, напруга 
порядку 50 В . використовують у печах для плавки металу, а також 
для сварки металів. 
іскровий розряд - атмосферний тиск, висока напруга - атмосферний 
тиск, загострені ділянки провідника, які несуть великий заряд . 
Прикладом іскрового розряду е блискавка. Виникає між електродами 
«свічки запалення» використовується для запалювання робочої 
суміші в двигуні внутрішнього згорання. 

 

  



 
коронний розряд - атмосферний тиск, загострені ділянки 
провідника, які несуть великий заряд. Має вид корони. Коронний 
розряд є причиною виникнення шкідливих струмів витоку навколо 
проводів високовольтних ліній передач, є джерелом радіозавад. 
Використовують для електричного очищення газів (електрофільтри). 

Плазма Частково або цілком іонізований газ, у якому густини позитивних і 
негативних зарядів практично збігаються. Присутня при усіх видах 
розрядів. Приклад: у лампах денного світла - плазма додатнього 
стовпа тліючого розряду.  
Електронейтральна. Низькотемпературна плазма - температура не 
перевершує 105 K і високотемпературна плазма - температура вище 
105 K. Плазма – найбільш розповсюджений стан речовини у Всесвіті. 
Сонце, зірки, полум'я... Використовується – лазер, 
магнитогидродинамический генератор, плазмені двигуни .....  

 

СТРУМ у НАПІВПРОВІДНИКАХ 
До напівпровідників відносяться елементи IV, V, VI груп таблиці Менделєєва, наприклад, 
Si, Ge, As, Se, Te і хімічні сполуки, наприклад, оксиди, сульфіди, селеніди, сплави елементів 
різних груп. 
Власна провідність 
 

Провідність носить змішаний характер: електронно-
дірковий.  
Провідність з'являється під дією зовнішніх впливів 
(температури, опромінення, сильних електричних 
полів і т.д.).  
Опір зменьшується при збільшенні температури . 

Вольт-амперна характеристика (і чистого напівпровідника і діода) 
Домішкова провідність Приклад: у германій, кремній ... (валентність ІV) вводяться 

домішки атомів з валентністю, що на одиницю відрізняється від 
основних атомів. 

Донорні домішки Вводять елемент з валентністю на одиницю більше. Провідність 
електронна, n – типу 

Акцепторні домішки Вводять елемент з валентністю на одиницю менше. Провідність 
діркова, p – типу. 

Електронно-дірковий 
перехід (p–n – перехід) 

Має однобічну (вентільну) провідність. 
Якщо прикласти до np −  переходу зовнішнє електричне поле 
протилежного до поля контактного шару напряму – опір 
зменшується,  
Використання.  
Діод - напівпровідниковий кристал з електронно-дірковим 
переходом, що має односторонню провідність. Використовується 
для випрямлення і перетворення змінних струмів. 

Тріод (транзистор) - напівпровідниковий пристрій з двома р-n 
переходами – транзистор. Використовується для підсилення 
напруги і потужності. 

 
 

Носії електричного струму 
Газ Електрони і додатні іони 
Провідник Електрони 
Напівпровідник Електрони і дірки 
Електроліт Додатні і від’ємні іони 
 

 



 
 ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ у СЕРЕДОВИЩАХ 

Теорія викладена у Moodle-3 Розділі 9  
УВАГА !!!  Відповіді та допомога до завдань надані на останній сторінці цієї теми.  

Задача 1 
Виберіть вірне твердження. При  нагріванні електричний опір зменшується у  
1) алюмінію          2) міді           3) германію           4) заліза 

Задача 2 
Виберіть вірне твердження. При  нагріванні електричний опір збільшується у  
1) кремнію          2) міді           3) германію           4) індію 

Задача 3 
Виберіть вірне твердження. В основі роботи електронно-променевої трубки лежіть явище 
1) електролітичної дисоціації   2) термоелектронної емісії 
3) залежності опору від температури  4) дифузії 

Задача 4 
Виберіть середовище, у якому проходження електричного струму супроводжується переносом 
речовини 
1) метал  2) електроліт   3) вакуум  4) напівпровідник 

Задача 5 
Установіть відповідність між поняттями пов’язаними з протіканням електричного струму в різних 
середовищах, і їх фізичним смислом 
донорна домішка   призводить до виникнення напівпровідника п – типа 
акцепторна домішка   призводить до виникнення напівпровідника р – типа 
електрична дисоціація  призводить до розпаду молекул на іони 
рекомбінація    призводить до утворення нейтральної молекули з іонів 

Задача 6 
Які частинки є основними носіями електричного струму в кристалі германію (IV група елементів) 
з домішкою арсену (V група)?  
1) електрони           2) протони        3) дірки                 4) позитрони 

Задача 7 
Які частинки є основними носіями електричного струму в кристалі кремнію (IV група елементів) з 
домішкою бору (ІІІ група)?  
1) електрони              2) протони               3) дірки               4) позитрони 

Задача 8 
Установите відповідність між розрядами та умовами, в яких вони відбуваються 
Тліючий   низький тиск, напруга декілька сотень вольт 
Іскровий  атмосферний тиск, висока напруга 
Дуговий  атмосферний тиск, висока температура, напруга порядку 50 В 
Коронний  атмосферний тиск, загострені ділянки провідника, які несуть великий заряд 

Задача 9 
Виберіть вірне твердження. Явище термоелектронної емісії це 
1) залежність опору від температури 
2) випромінювання електронів катодом під час нагрівання 
3) випромінювання електронів катодом під дією світла 
4) випромінювання електронів анодом під час нагрівання 

Задача 10 
Виберіть один із графіків, зображених на рисунку, який відповідає 
вольт-амперній характеристиці напівпровідникового діода, 
підключеного в прямому напрямку 
 
1) 4  2) 3  3) 2  4)1 

 
 

 
 

 



 
 

Задача 11 
Виберіть вірне твердження. Напівпровідниковий кристал з електронно-дірковим переходом, що 
має односторонню провідність 

1) тріод   2) резистор   3) фоторезистор   4) диод 
Задача 12 

Виберіть вірне твердження. Напівпровідниковий пристрій з двома р-n переходами 
1) тріод   2) резистор   3) фоторезистор   4) диод 

Задача 13 
Виберіть вірне твердження. Найбільш розповсюджений стан речовини у всесвіті 
1) плазма   2) газ   3) вакуум  4) аморфний 

Задача 14 
Укажіть середовище, у якому підвищення температури зумовлює зменшення сили струму. 
Напругу джерела струму не змінюється 
1) розчин електроліту  2) напівпровідник  3) газ  4) метал 

Задача 15 
На рисунку зображена вольт-амперна характеристика суцільного шматка  
1) міді  2) алюмінію  3) кремнію  3) заліза 
 

 
                                          Задача 16 

Установите відповідність між розрядами та їх застосуванням у техніці 
іскровий розряд    свічка запалення у двигуні 
дуговий розряд    зварювання та різка металів 
коронний розряд    електрофільтри   
тліючий розряд     лампи денного світла 

Задача 17 
Через розчин електроліту пропускають електричний струм. При збільшенні сили струму у 2 рази і 
зменшенні часу його проходження у 2 рази маса речовини, що виділилася на катоді 
1) збільшиться у 2 рази    2) збільшиться у 4 рази 
3) зменшиться у 4 рази    4) не зміниться 

Задача 18 
Під час електролізу CuSO4 позитивні іони Сu2+ за 1 хвилину перенесли на катод заряд 60Кл. Сила 
струму в колі дорівнює 
1) 0,5 А  2) 1 А  3) 2 А  4) 4 А 

Задача 19 
Потенціал іонізації ртуті становить 10,4 В. При ударній іонізації мінімальна швидкість електрона 
(е = 1,6 × 10-19 Кл; mе = 9,1 × 10-31 кг) становить 
1) 106 м/с  2) 1,6 106 м/с   3) 1,9 106 м/с   4) 0,88 106 м/с 

Задача 20 
Через розчин електроліту пройшов заряд 180 Кл при напрузі на електродах 3 В. Робота струму 
дорівнює 
1) 400 Дж  2) 450 Дж  3) 500 Дж  4) 540 Дж 

 
ВІДПОВІДІ 

Задача 1 – 3) германію 
Задача 2 – 2) міді 
Задача 3 – 2) термоелектронної емісії 
Задача 4 – 2) електроліт 
Задача 5 –  
донорна домішка    призводить до виникнення напівпровідника п – типа 
акцепторна домішка   призводить до виникнення напівпровідника р – типа 
електрична дисоціація  призводить до розпаду молекул на іони 
рекомбінація    призводить до утворення нейтральної молекули з іонів 

 



 
 
Задача 6 – 1) електрони 
Задача 7 – 3) дірки                
Задача 8 –    
Тліючий - низький тиск, напруга декілька сотень вольт 
Іскровий- атмосферний тиск, висока напруга 
Дуговий- атмосферний тиск, висока температура, напруга порядку 50 В 
Коронний - атмосферний тиск, загострені ділянки провідника, які несуть великий заряд 
 
Задача 9 – 2) випромінювання електронів катодом під час нагрівання 
Задача 10 – 3) 2 
Задача 11 – 4) диод 
Задача 12 – 1) тріод 
Задача 13 – 1) плазма 
Задача 14 – 4) метал 
Задача 15 – 3) кремнію 
Задача 16 –   іскровий розряд    свічка запалення у двигуні 

дуговий розряд    зварювання та різка металів 
коронний розряд    електрофільтри  
тліючий розряд     лампи денного світла 

Задача 17 – 4) не зміниться 
Задача 18 – 2) 1 А  
Задача 19 – 3) 1,9 106 м/с 
Задача 20 – 4) 540 Дж 
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