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Հոլլի էֆեկտի հետազոտություններըՀոլլի էֆեկտի հետազոտություններըՀոլլի էֆեկտի հետազոտություններըՀոլլի էֆեկտի հետազոտությունները    
կիսահաղորդիչային բյուրեղներումկիսահաղորդիչային բյուրեղներումկիսահաղորդիչային բյուրեղներումկիսահաղորդիչային բյուրեղներում    

Ավագյան ԷդվարդԱվագյան ԷդվարդԱվագյան ԷդվարդԱվագյան Էդվարդ    
Աղաբաբյան ԷլինաԱղաբաբյան ԷլինաԱղաբաբյան ԷլինաԱղաբաբյան Էլինա    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հոլլի հաստատուն, էլեկտրոն, լիցքակիրների շարժու-

նակություն, տեսակարար հաղորդականություն, էլեկտրական դաշտ, փորձարա-
րական կայանք    

Ամերիկացի ֆիզիկոս Էդվին Հերբերտ Հոլլը, տեղադրելով բարակ ոսկյա թի-
թեղը մագնիսական դաշտում, հայտնաբերել է, որ նրա միջով հոսանք անցնելու 
դեպքում մագնիսական ինդուկցիայի վեկտորին և հոսանքի խտության վեկտորին 
ուղղահայաց ուղղությամբ առաջանում է էլեկտրական դաշտ: Այդ էֆեկտը հետա-
գայում անվանել են Հոլլի նորմալ էֆեկտ [2, 4], իսկ առաջացող էլեկտրական դաշ-
տը՝ Հոլլի դաշտ: 

Հետագայում այդ երևույթը հայտնաբերել են կիսահաղորդիչներում (որտեղ 
այն արտահայտված է շատ ավելի ուժեղ քան մետաղներում), ամորֆ և պոլիէթի-
լային նյութերում [1, 8]: 

Հոլլի էֆեկտների հետազոտությունները տարբեր նյութերում տարվում են 
աշխարհի շատ հայտնի լաբորատորիաներում, որը կապված է երևույթի լայնա-
ծավալ կիրառությունների հետ ինչպես գիտության, այնպես էլ տեխնիկայի տար-
բեր բնագավառներում: 

Այսինքն՝ Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրությունը արդիական է բոլոր տեսա-
կետներից:  

Տվյալ աշխատանքում բերված են Հոլլի նորմալ էֆեկտի հետազոտման փոր-
ձարարական կայանքի (պատրաստված ՎՊՀ-ի ֆիզիկայի ամբիոնի ուժերով) 
մանրամասն նկարագրությունը և կիսահաղորդիչ նյութերում երևույթի ուսում-
նասիրման փորձարարական արդյունքները: 

 
ՀՈԼԼԻ ՆՈՐՄԱԼ ԷՖԵԿՏԸՀՈԼԼԻ ՆՈՐՄԱԼ ԷՖԵԿՏԸՀՈԼԼԻ ՆՈՐՄԱԼ ԷՖԵԿՏԸՀՈԼԼԻ ՆՈՐՄԱԼ ԷՖԵԿՏԸ    

Գործնական տեսակետից սովորաբար, հետաքրքրություն է ներկայացնում 
երկու դեպք. 

1. Հոլլի էֆեկտը թույլ մագնիսական դաշտում, 
2. Հոլլի էֆեկտը ուժեղ մագնիսական դաշտում: 
Սկզբից դիտարկենք զուգահեռանիստի ձև ունեցող համասեռ, իզոտրոպ n-

տիպի կիսահաղորդիչ (խոռոչների p-կոնցենտրացիան շատ փոքր է): 
Նրա միջով անցնում է kl խտությամբ էլէկտրական հոսանք: Տեղադրենք մեր 

նմուշը համասեռ մագնիսական դաշտում, որի մագնիսական ինդուկցիայի Dml    
վեկտորը ուղղահայաց է kl    վեկտորին: 
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Նկ. 1. Հոլլի էֆեկտի առաջացումը կիսահաղորդչումՆկ. 1. Հոլլի էֆեկտի առաջացումը կիսահաղորդչումՆկ. 1. Հոլլի էֆեկտի առաջացումը կիսահաղորդչումՆկ. 1. Հոլլի էֆեկտի առաջացումը կիսահաղորդչում    
    nml դաշտում oml արագությամբ տեղաշարժվող էլէկտրոնի վրա ազդում է 

Լորենցի p = −q[oml, Dml] ուժը:    
Այդ պատճառով էլէկտրոնների տեղաշարժը կունենա բաղադրիչ ոչ միայն X 

առանցքով այլ նաև Z առանցքով: Սա բերում է էլեկտրոնների կուտակում նմուշի 
ներքևի նիստի վրա, իսկ վերևի նիստի վրա կլինի նրանց պակասը: Արդյունքում 
առաջանում է nmlt	էլէկտրական դաշտ ուղղված Z առանցքով: Էլեկտրոնների շար-
ժումը X առանցքով կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև որ առաջացնող 
էլէկտրական դաշտը հավասարակշռի Լորենցի ուժին: Այս պայմաններում 
ակնհայտորեն ունենք qnt = q < ot > D (1) 

Քանի որ մենք էլէկտրոնների շարժումը դիտարկում ենք ազատ վազքի ժա-
մանակի ընթացքում, ապա պարզ է, որ oY մեծությունը փոփոխական է: (1)-ի մեջ 
մտցված է արագության միջին արժեքը, որը որոշվումէ էլէկտրոնների (<τ>) մի հա-
մակարգի ազատ վազքի երկարության (<τ>) միջին ժամանակով, որը կոչվում է 
ռելակսացիայի ժամանակ:  

Քանի որ՝ kY = −qJ < oY >, ապա 

nt = −kYDqJ  (2) 

nt մեծությունը կոչվում է Հոլլի դաշտ: Այսպիսով էլէկտրական դաշտն ունի nt և nY բաղադրիչներ, հետևաբար էլէկտրական դաշտի լրիվ վեկտորը՝ nml = vlnY + wmlnt (3) 
ըստ մեծության և ուղղության չի համընկնի սկզբնականի հետ (երբ Dml = 0), նրանց 
միջև կլինի xy անկյուն, որը ստացել է Հոլլի անկյուն անվանումը: 

Այս անկյան տանգեսի համար կարող ենք գրել՝ zLxy = {|{} օգտվելով (2)-ից և 

հաշվի առնելով, որ kY = nY~ (Օհմի օրենքը) կստանանք՝ 
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zLxy = ~DqJ  (4) 

Մյուս կողմից՝ ~ = ��qJ, որտեղ ��-ը էլէկտրոնի շարժունակությունն է: 
Այսպիսով վերջնականապես ՝ zLx = −�JD (5) 

Գործնականում հարմար է չափել ոչ թե էլէկտրական դաշտի լարվածությու-
նը, այլ վերևի և ներքևի նիստերի միջև առաջացող համապատասխան պոտեն-
ցիալների տարբերությունը, որը կոչվում է Հոլլի ԷլՇու՝ 

�y = n� = − kYDNqJ  (6) 

Եթե լրիվ I հոսանքն արտահայտենք հոսանքի խտությունով` � = kY�N, ապա 

	�Y = − �DqJ� կամ �y = −�y�D�  (7) 

որտեղ �y = 1/	qJ�-ն կոչվում է Հոլլի հաստատուն: 
P-տիպի հաղորդականությամբ կիսահաղորդիչների դեպքում (1) հավասար-

ման մեջ անհրաժեշտ է լիցքակիրների նշանը փոխել “-e”–ից “+e”: Այս դեպքում 
կունենանք 

nt = ktDq� = kY�yD 
(8) zLxy = ~Dq� = ��D 

�Y = − �Dq�� = �y�D�  

որտեղ P–ն խոռոչներ կոնցենտրացիան է, ��-ն նրանց շարժունակությունը, �y = 1/	q�-ը՝ Հոլլի հաստատունը: Համեմատելով (7)-ը և (8)-ը կարելի է տեսնել, 
որ Հոլլի ԷլՇու-ի նշանով կարելի է փորձնականորեն որոշել լիցքակիրների տիպը, 
իսկ �y մեծությամբ՝ նրանց կոնցենտրացիան [3, 1-13]: 

Բացի դրանից, եթե միաժամանակ չափվի և σ հաղորդականությունը և �y Հոլլի հաստատունը, ապա նրանցով կարելի է որոշել նաև ��	� = ~|�y| (9) 
շարժունակությունը: 

Փորձարարական մասՓորձարարական մասՓորձարարական մասՓորձարարական մաս    
Տվյալ աշխատանքում Հոլլի էֆեկտը ուսումնասիրվել է բարակ ուղղանկուն 

թիթեղների տեսք ունեցող 4-կոնտակտանի նմուշների վրա, որոնք իրենցից 
ներկայացնում են ДХК - 0,5А Հոլլի էլէմենտներ: 

 
Նկ. 2.Նկ. 2.Նկ. 2.Նկ. 2.    Հոլլի էեմենտի սխեմանՀոլլի էեմենտի սխեմանՀոլլի էեմենտի սխեմանՀոլլի էեմենտի սխեման    

    
1-1 կոնտակտները օգտագործվում են հոսանք բաց թողնելու համար, իսկ 2-2 

կոնտակտները հոլլյան պոտենցիալների տարբերությունը չափելու համար: Ըստ 
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անձնագրային տվյալների տվյալ Հոլլի էլեմենտներում օգտագործվող
ղորդչային թիթեղների երկրաչափական չափերը հետևյալներն
b=1մմ, a=2մմ (1-1 ուղղությամբ): 

Կայանքի սկզբունքային սխեման պատկերված է նկ.3-ում: 
տազոտման կայանքի ընդհանուր տեսքը բերված է նկ.4-ում:  

 
  

ՆկՆկՆկՆկ....    3.3.3.3.    Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի սխեմատիկ պատկերը Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի սխեմատիկ պատկերը Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի սխեմատիկ պատկերը Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի սխեմատիկ պատկերը 
 
Ա-շղթան կազմված է ЭМ էլեկտրամագնիսից, հաստատուն

աղբյուրից, թվային A1 ամպերմետրից և վեց կոնտակտային բևեռային
չից, որի օգնությամբ փոփոխում են հոսանքի ուղղությունը: Բ-շղթան
Հոլլի Д էլէմենտից, հաստատուն հոսանքի աղբյուրից, A2 թվային
և ПП-63 պոտենցոմետրից, որի օգնությամբ կոմպենսացիոն մեթոդով
Հոլլի էլշուն: 

Որպես էլէկտրամագնիս՝ օգտագործվում է ֆերոմագնիսական
պատրաստված տորոիդ, որն ունի լայնական կտրվածք, որտեղ
ուսումնասիրվող Հոլլի էլեմենտը: 

Հայտնի է, որ էլէկտրամագնիսի ստեղծած մագնիսական դաշտի
ցիան նրա փաթույթներով հոսող IM հոսանքի հետ կապված է D =
տությամբ, որտեղ w-ն հաստատուն է, որը կախված է էլեկտրամագնիսի
վածքից, ֆերոմագնիսական նյութից և որոշվում է փորձով որևէ էտալոնային
նիսի օգնությամբ: Մեր դեպքում w = 	0,025Տ/Ա: Այսպիսով Հոլլի
ենք գրել հետևյալ տեսքով՝ 

�y = ��0.025��yN  

որտեղ` D = ��0,025 
մագնիսական դաշտի ինդուկցիան է: Փոփոխելով էլեկտրամագնիսի
րով անցնող �� հոսանքը որոշակի սահմաններում էլեկտրամագնիսի
միջև ստանում ենք տարբեր ինդուկցիայով դաշտեր: 

 

աաաա))))                                                                                                                                                                                                                                                    բբբբ))))
 

օգտագործվող կիսահա-
հետևյալներն են՝ d=0,1մմ, 

: Հոլլի էֆեկտի հե-

  

Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի սխեմատիկ պատկերը Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի սխեմատիկ պատկերը Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի սխեմատիկ պատկերը Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրման կայանքի սխեմատիկ պատկերը     

հաստատուն հոսանքի 
բևեռային փոխարկի-

շղթան կազմված է 
թվային ամպերմետրից 

մեթոդով չափվում է 

ֆերոմագնիսական նյութից 
որտեղ տեղադրում են 

դաշտի B ինդուկ-= w�K արտահայ-
էլեկտրամագնիսի կառուց-

էտալոնային մագ-
Հոլլի ԷլՇու-ն կարող 

(6) 

(7) 
էլեկտրամագնիսի փաթույթնե-

էլեկտրամագնիսի բևեռների 

))))        
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Նկ. 4. Հոլլի էֆեկտի կայանքի ընդհանուր տեսքը Նկ. 4. Հոլլի էֆեկտի կայանքի ընդհանուր տեսքը Նկ. 4. Հոլլի էֆեկտի կայանքի ընդհանուր տեսքը Նկ. 4. Հոլլի էֆեկտի կայանքի ընդհանուր տեսքը 
    

Չափման արդյունքները բերված են աղյուսակ 1-ում:  
Գրաֆիկ 1-ում բերված է Հոլլի լարման կախվածությունը անցնող հոսանքից:
 
 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. Փորձով չափված ֆիզիկական մեծություններՓորձով չափված ֆիզիկական մեծություններՓորձով չափված ֆիզիկական մեծություններՓորձով չափված ֆիզիկական մեծություններ    
    

N 
� ,  

10-3Ա 
��,  
Ա 

D ,  
10-3Տ 

�y,  
10-3Վ 

�y, 
10-2 

J	�, 
1020 

~,  
Օմ-1 մ-1 

1 4 0,6 15 10,75 1,79 4,69 

8,26 

2 8 1,1 28,46 20,4 1,7 4,9 

3 12 1,7 42,41 30,4 1,68 5 

4 16 2,3 57 40,85 
1,70
2 

4,93 

5 20 2,9 72,5 52 1,73 4,85 
    

 
Նկ. 4. Հոլլի էֆեկտի կայանքի ընդհանուր տեսքը Նկ. 4. Հոլլի էֆեկտի կայանքի ընդհանուր տեսքը Նկ. 4. Հոլլի էֆեկտի կայանքի ընդհանուր տեսքը Նկ. 4. Հոլլի էֆեկտի կայանքի ընդհանուր տեսքը     

ում բերված է Հոլլի լարման կախվածությունը անցնող հոսանքից: 

 
�,  

10-2մ2Վ-1վ-1 

14,21 
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Նկ.Նկ.Նկ.Նկ.    5. 5. 5. 5. Հոլլի լարման կախվածությունը նմուշով անցնող հոսանքիցՀոլլի լարման կախվածությունը նմուշով անցնող հոսանքիցՀոլլի լարման կախվածությունը նմուշով անցնող հոսանքիցՀոլլի լարման կախվածությունը նմուշով անցնող հոսանքից
        

Աղյուսակից հետևում է, որ Հոլլի էլշուի նշանը հետազոտվող
դրական է: Այստեղից հետևում է, որ հետազոտվող նմուշի հաղորդականությունը
խոռոչային է (p տիպի): 

Աղյուսակի տվյալներից հետևում է, որ RH-ի միջին թվային1,72 ∙ 10��, իսկ լիցքակիրների p կոնցենտրացիայի միջին թվային4,87 ∙ 10��: 
Էլեկտրահաղորդականության՝ ~ = 8,26 Օմ-1 մ-1 թվային արժեքը

լիս, որ հետազոտվող նմուշը կիսահաղորդչային նյութ է: 
Շարժունակության թվային արժեքը ըստ σ-ի չափման

ստացվել � = 14,21 ∙ 10�� մ2Վ-1վ-1, որը նույնպես բնութագրական է կիսահաղորդչային
թերի համար: 

Համադրելով � կոնցենտրացիայի, ~ հաղորդականության, 
տունի և � շարժունակության թվային արժեքները և համեմատելով
տազոտողների կատարած չափումների հետ՝ կարող ենք ընդունել
վող Հոլլի էլեմենտը ամենայն հավանականությամբ պարաստված

Ինչպես երեևում է գրաֆիկից, Հոլլի էլշուն, կախված հոսանքից, ունի գծային 
բնույթ, որը ցույց է տալիս (8) բանաձևերի իրավացիությունը և վկայում է այն մա
սին, որ փորձարարական կայանքը պիտանի է Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրման 
համար: 

    

    
Հոլլի լարման կախվածությունը նմուշով անցնող հոսանքիցՀոլլի լարման կախվածությունը նմուշով անցնող հոսանքիցՀոլլի լարման կախվածությունը նմուշով անցնող հոսանքիցՀոլլի լարման կախվածությունը նմուշով անցնող հոսանքից    

հետազոտվող նմուշի համար 
հաղորդականությունը 

թվային արժեքն է՝ 
թվային արժեքն է՝ 

արժեքը ցույց է տա-

չափման արդյունքների 
է 

կիսահաղորդչային նյու-

, �y Հոլլի հաստա-
համեմատելով դրանք այլ հե-

ընդունել, որ հետազոտ-
պարաստված է p տիպի Si–ից: 

Ինչպես երեևում է գրաֆիկից, Հոլլի էլշուն, կախված հոսանքից, ունի գծային 
տալիս (8) բանաձևերի իրավացիությունը և վկայում է այն մա-

սին, որ փորձարարական կայանքը պիտանի է Հոլլի էֆեկտի ուսումնասիրման 
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РЕЗЮМЕ 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: эффект Холла, постоянная Холла, подвижность носителей 

заряда, удельная проводимость, экспериментальная установка 
Представлены результаты измерения физических параметров полупроводни-

ковых материалов с помощью установки для исследования эффекта Холла. Опреде-
лены концентрация носителей заряда, подвижность, постоянная Холла и удельная 
проводимость образца. Полученние данные показывают, что установка пригодна 
для проведения научных и специальных лабораторных работ. Кратко представлены 
теоретичские тезисы эффекта Холла, способы изготовления и методы наблюдения 
элемента Холла.   

 
 
 
 

Hall Hall Hall Hall EEEEffect ffect ffect ffect SSSStudies in tudies in tudies in tudies in SSSSemicoductor emicoductor emicoductor emicoductor CCCCrystals rystals rystals rystals     
Avagyan EdAvagyan EdAvagyan EdAvagyan Edvvvvardardardard    

Aghababyan ElinaAghababyan ElinaAghababyan ElinaAghababyan Elina    
SUMMARY 

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: Hall constant, electron, charge carriers’ mobility, specific conductivity, 
electric field, experimental installation 

The article introduces the physical parameters’ measurement results of 
semiconductor substances through Hall effect research installation. The article reveals 
the charge carriers’ concentration and mobility, Hall constant and the specific 
conductivity of the sample. The obtained results indicate that the installation is suitable 
for performing scientific, research and specific laboratory activities. In the research we 
briefly introduce the theoretical propositions of Hall’s effect, the modes for the 
preparation of Hall’s elements, and the methods of the research. 

  


