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DÒNG ĐIỆN TRONG BÁN DẪN, LINH KIỆN BÁN DẪN 
 

BỔ SUNG LÍ THUYẾT DÒNG ĐIỆN TRONG BÁN DẪN 

1. Thuyết lượng tử ánh sáng, công thức tính năng lượng của photon. 

2. Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện trong: 0 0       

3. Cường độ dòng điện khi quang điện trở để trong bóng tối: 
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4. Cường độ dòng điện khi quang trở được chiếu sáng:
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5. Hiệu suất quang điện: 
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BÀI TẬP VÍ DỤ:  

Câu 1. Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn là 5m. Tính năng lượng kích hoạt chất bán dẫn đó theo đơn vị 

Jun và đơn vị eV. 

Câu 2. Một nguồn điện gồm bộ pin có suất điện động 12V, điện trở trong 4Ω mắc nối tiếp với quang điện trở. 

Khi không được chiếu sáng thì cường độ dòng điện qua mạch 1,2A. Khi được chiếu sáng thì cường độ dòng 

điện là 0,5A. Tính điện trở của quang điện trở khi không được chiếu sáng và khi được chiếu sáng. 

Câu 3. Một pin quang điện có diện tích tổng cộng được chiếu sáng là 0,4m2. Cường độ ánh sáng chiếu vào pin 

có cường độ 1000W/m2. Cường độ dòng điện pin cung cấp cho mạch ngoài là 2,5A. Hiệu điện thế giữa hai cực 

của pin là 20V. Tìm hiệu suất của pin. 

Câu 4. Một mẫu bán dẫn hình hộpp chữ nhật có kích thước 0,5x0,1x0,1cm3. Mật độ hạt tải điện của bán dẫn là 

n0=1022hạt/m3.  Một dòng điện có cường độ I = 5mA chạy theo chiều dài của mẫu. Hãy tính vận tốc trung bình của 

chuyển động có hướng của các hạt tải điện. 

Câu 5. Cho biết mật độ electron dẫn trong Silic tinh khiết bằng 1016electron/m3. Giả sử ta có một tinh thể Silic 

có thể tích 1mm3.  

a. Phải thêm vào tinh thể Si này bao nhiêu nguyên tử Photpho để mật độ electron dẫn trong tinh thể này tăng lên 

106 lần? 

b. Tính tỉ số giữa số nguyên tử Si là số nguyeetn tử P. Giải thích độ lớn của tỉ số này. 

Cho khối lượng riêng của Si là 2,33g/cm3 và khối lượng mol của Si là 28,1. 

TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Tính dẫn điện của bán dẫn tinh khiết thay đổi như thế nào theo nhiệt độ? 

A. Tăng khi nhiệt độ tăng.    B. Tăng khi nhiệt độ giảm. 

C. Có thể tăng hoặc giảm khi  nhiệt độ tăng.  D. Không phụ thuộc sự thay đổi của nhiệt độ. 

Câu 2. Trong bán dẫn tinh khiết: 

A. Số electron tự do nhỏ hơn số lỗ trống.  B. Số electron tự do bằng số lỗ trống. 

C. Số electron tự do lớn hơn số lỗ trống.  D. Số electron tự do có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn số 

lỗ trống. 

Câu 3. Có thể thu được bán dẫn  tạp chất loại n bằng cách đưa vào tinh thể Silic tinh khiết một số ít nguyên tử 

của một nguyên tố thuộc: 

A. nhóm V trong bảng hệ thống tuần hoàn           B. nhóm IV trong bảng hệ thống tuần hoàn          

C. nhóm V và VII trong bảng hệ thống tuần hoàn          D. nhóm III trong bảng hệ thống tuần hoàn          

Câu 4. Bán dẫn loại n là bán dẫn: 

A. Có electron và lố trống với mật độ như nhau.      

B. Có electron là hạt mang điện cơ bản, lố trống là không cơ bản. 

C. Có electron và ion dương với mật độ như nhau.     

D. Có electron là hạt mang điện không cơ bản, lố trống là  cơ bản. 

Câu 5: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng? 

A. Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất điện môi. 

B. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng. 

C. Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế. 

D. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể. 

Câu 6: Câu nào dưới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng? 

A. Bán dẫn hoàn toàn tinh khiết là bán dẫn trong đó mật độ electron bằng mật độ lỗ trống. 
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B. Bán dẫn tạp chất là bán dẫn trong đó các hạt tải điện chủ yếu được tạo bởi các nguyên tử tạp chất. 

C. Bán dẫn loại n là bán dẫn trong đó mật độ lỗ trống lớn hơn rất nhiều mật độ electron. 

D. Bán  dẫn loại p là bán dẫn trong đó mật độ electron tự do nhỏ hơn rất nhiều mật độ lỗ trống. 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Cấu tạo của điốt bán dẫn gồm một lớp tiếp xúc p-n. 

B. Dòng electron chuyển qua lớp tiếp xúc p-n chủ yếu theo chiều từ p sang n. 

C. Tia ca tốt mắt thường không nhìn thấy được.   

D. Độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi nhiệt độ tăng. 

Câu 8: Khi lớp tiếp xúc p-n được phân cực thuận, điện trường ngoài có tác dụng: 

A. Tăng cường sự khuếch tán của các không hạt cơ bản. 

B. Tăng cường sự khuếch tán các lỗ trống từ bán dẫn n sang bán dẫn p. 

C. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p. 

D. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n. 

Câu 9. Tranzito loại p-n-p được ký hiệu trên mạch điện như: 

A. Hình a                                B. Hình b             C. Hình c                         D. Hình d 

 

 

 

 

 

 

Câu 10. Khi nối các điốt bán dẫn theo sơ đồ mạch điện sau thì cường độ dòng điện : 

A. I1 lớn nhất.              B. I2 lớn nhất.  C. I3 lớn nhất.              D. I1 = I2 = I3. 

Câu 11: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,62m. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần  lượt các chùm 

bức xạ đơn sắc có tần số 14

1 4,5.10f  Hz, 13

2 5,0.10f   Hz, 13

3 6,5.10f   Hz, 14

4 6,0.10f   Hz thì hiện tượng 

quang dẫn sẽ xảy ra với.  

A. Chùm bức xạ có tần số f1    B. Chùm bức xạ có tần số f2 

C. Chùm bức xạ có tần số f3   D. Chùm bức xạ có tần số f4  

Cu 12. Câu nào sau đây là sai khi nói về bán dẫn: 

A. Trong bán dẫn loại n thì hạt mang điện cơ bản là electron. 

B. Lớp tiếp xúc p – n có tính dẫn điện chủ yếu theo 1 chiều từ p sang n. 

C. Khi 2 loại bán dẫn n và p tiếp xúc với nhau, chỉ có sự khuếch tán của electron tự do từ n sang p. 

D. Điện trở của lớp tiếp xúc rất lớn so với điện trở của toàn bộ bán dẫn. 

Câu 13. Câu nào sau đây nói về quang điện trở là không đúng? 

A. Quang điện trở là linh kiện làm bằng chất bán dẫn có bề dày cỡ vài chục micromet, trên có hai điện cực kim 

loại. 

B. Quang điện trở là linh kiện sử dụng tính chất điện trở thay đổi theo cường độ chiếu sáng. 

C. Quang điện trở là linh kiện có điện trở lớn và bề mặt rộng. Khi chiếu sáng thích hợp thì điện trở của nó tăng 

mạnh. 

D. Quang điện trở được sử dụng phổ biến trong kỉ thuật tự động hóa. 

Câu 14. Để điốt điện tử và điốt bán dẫn hoạt động ta mắc mạch điện theo sơ đồ. 

 

 

 

 

 

 

A. Hình 1 và hình 4.    B. Hình 1 và hình 3.                 C. Hình 2 và hình 3.         D. Hình 2 và hình 4. 

Câu 15: Mối quan hệ giữa các dòng điện chạy trong tranzito là: 

A. IC = IB + IE  B. IB = IC + IE   C. IE = IC + IB   D. IC = IB . IE 

Câu 16: Chọn một đáp án sai: 

A. Khi dòng điện chạy qua điôt phát quang, ở lớp chuyển tiếp p – n có ánh sáng phát ra 

B. Tranzito là dụng cụ bán dẫn có hai lớp chuyển tiếp p – n 

C. Cặp nhiệt điện bán dẫn có hệ số nhiệt điện động lớn gấp trăm lần so với cặpnhiệt điện kim loại. 

D. Phôtôđiốt dùng để biến tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu âm thanh 
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