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1. Електронна будова металів, діелектриків та напівпровідників. 

2. Фотоефект в напівпровідниках. Фоторезистори. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 

 
1. Енергетичні рівні ізольованого атома. Принцип Паулі. 

2.  Напівпровідниковий лазер. Конструкція, принцип дії. 
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1. Розщеплення енергетичних рівнів і утворення енергетичних зон. 

2. Розподілені дзеркала Брегга. 
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1. Метали, діелектрики і напівпровідники в моделі зонної теорії. 

2. Відбивачі. Типи відбивачів. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5  

 
1. Поняття про квантову статистику електронів в твердих тілах. Розподіл 

Фермі-Дірака. 

2. Металеві відбивачі,  відбиваючі і прозорі контакти. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6  

 
1. Енергія Фермі і її фізичний зміст для металів. 

2. Поняття про планарну технологію виготовлення інтегральних схем. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7  

 
1. Напівпровідники. Власна провідність напівпровідників. 

2. Джерела білого світла на основі світлодіодів. Створення білого світла за 

допомогою трьох різнокольорових джерел. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8  

 
1. Власна провідність напівпровідників в термінах зонної теорії. Енергія 

Фермі для напівпровідників. 

2. Дзеркальні і дифузні відбивачі. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9  

 
1. Домішкова провідність напівпровідників. 

2. Корпуси для світлодіодів малої і великої потужності. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  10 

 
1. Контакт p- і n- напівпровідників. Властивості p- n переходу. 

2. Застосування контактів різної геометричної форми. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11  

 
1. Нерівноважний стан p-n переходу. Пряме і зворотнє зміщення. 

2.  Фотодіод. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  12 

 
1. Контакт p- і n- напівпровідників в термінах зонної теорії та енергетичних 

бар'єрів. 

2. Проблеми виведення випромінювання з напівпровідникових кристалів. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13  

  
1. Випрямлення змінних струмів за допомогою p-n переходу. 

Напівпровідниковий випрямний діод. 

2. Робота напівпровідникового діода в однонапівперіоднім випрямлячі і в 

мостовій  схемі. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  14 

 
1. Світловипромінюючі діоди.  

2. Альтернативні конструкції світлодіодів. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15  

  
1. Сонячні елементи. 

2. Світлодіоди з кристалами різної геометрії. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  16  

1. Температурна залежність джерел білого світла, створених на основі 

світлодіодів. 

2.  Застосування напівпровідників з текстурованою поверхнею. 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри  “Світлотехніка і джерела світла”, 

протокол №_ від «__» ________ 2020 р. 
 

Зав. кафедри СДС ______________________________________проф. Неєжмаков П.І.   

 

Екзаменатор ___________________________________________проф. Назаренко Л.А.  
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17  

 
1. Джерела білого світла на основі перетворювачів довжини хвилі. 

2. Противідбиваючі оптичні покриття. 
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Освітній рівень_____другий __________________ 

 

Спеціальність _ 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»______ 

 

Освітня програма_«Світлотехніка і джерела світла»_ Семестр_2_ 

                                                                   (назва) 

Навчальна дисципліна  Фізика і техніка світлодіодів     

 

                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  18  

 
1. Назвіть основні типи напівпровідникових приладів та укажіть 

кількість p-n- переходів у них.  

2. Що таке напівпровідниковий діод? Наведіть класифікацію та умовні 

позначення напівпровідникових діодів. 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри  “Світлотехніка і джерела світла”, 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19  

 
1. Наведіть класифікацію та умовні позначення напівпровідникових резисторів  

2. Що таке напівпровідниковий стабілітрон? Накресліть його умовне 

позначення і вольт-амперну характеристику.  

 

 
Затверджено на засіданні кафедри  “Світлотехніка і джерела світла”, 

протокол №_ від «__» ________ 2020 р. 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  20  

 
1. Який параметр найбільш істотно впливає на опір і вольт-амперні 

характеристики варисторів, терморезисторів, тензорезисторів і 

фоторезисторів? 

2. Де застосовуються напівпровідникові стабілітрони?  

 

 
Затверджено на засіданні кафедри  “Світлотехніка і джерела світла”, 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21  

 
1. Що таке варистор? Накресліть його вольт-амперну характеристику. Що 

таке коефіцієнт нелінійності варистора? Де використовують варистор?  

2. Що являють собою h-параметри біполярного транзистора? 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  22  

 
1. Що таке фото- і світлодіоди? Накресліть їх умовні позначення. Де 

використовують фото- і світлодіоди?  

2. Поясніть принцип дії диністора і триністора. Накресліть їх вольт-

амперні характеристики. 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри  “Світлотехніка і джерела світла”, 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23  

 
1. Що таке напівпровідниковий варикап? Накресліть його умовне 

позначення і характеристику залежності ємності варикапа від зворотної 

напруги. Де використовують варикапи?  

2. Де застосовуються напівпровідникові стабілітрони? 
 

 

Затверджено на засіданні кафедри  “Світлотехніка і джерела світла”, 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  24 

 

1. Накресліть структуру та умовне позначення біполярних транзисторів p-

n-p і  n-p-n-типів. Позначте основні елементи. 

2. Назвіть і наведіть схеми включення біполярного транзистора.  

 
 

Затверджено на засіданні кафедри  “Світлотехніка і джерела світла”, 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25  

 

1. Якими факторами пояснюється розщеплення дискретних енергетичних рівнів 

ізольованих атомів при поступовому зближенні їх і об'єднанні в кристалічну 

решітку? 

2. Що являють собою енергетичні зони в кристалі? 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  26 

 
1. Опишіть механізм утворення енергетичних зон при з'єднанні окремих атомів в 

кристал. 

2. Чи піддаються розщепленню порожні, не зайняті електронами енергетичні 

рівні? 

 

Затверджено на засіданні кафедри  “Світлотехніка і джерела світла”, 
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Зав. кафедри СДС ______________________________________проф. Неєжмаков П.І.   
 



Екзаменатор ___________________________________________ проф. Назаренко Л.А. 

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА_ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА_ 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27 

 
1. Опишіть механізм утворення енергетичних зон при з'єднанні окремих атомів в 

кристал. 

2. Чи залежить ширина енергетичних зон і відстань між рівнями енергії в межах 

зони від кількості атомів в кристалі? 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  28 

 
1. Чи піддаються розщепленню порожні, не зайняті електронами енергетичні 

рівні? 

2. Чому участь електронів в електричному струмі в кристалі відбивається в 

зонній теорії переходом на більш високий рівень?  
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29 

 
1. Чим пояснити гарну електропровідність металів?  

2. Яке відмінність між металами, діелектриками і напівпровідниками з точки 

зору структури енергетичних зон? 
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                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  30 

 
1. Як з точки зору зонної теорії пояснити, що кристали з частково 

заповнений-ний валентною зоною (метали) добре проводять електричний 

струм. 

2. Квант чи енергія носіїв струму в металах? 
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