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Ćwiczenie nr 1 
 

EFEKT HALLA 
 

I.  Literatura 

1. Halliday D. , Resnick R. , Wallker J. ,  Podstawy fizyki. Tom 3 

2. Herman M.A., Kalestyński A., Widomski L. Podstawy fizyki dla kandydatów na 

wyższe uczelnie i studentów, Wyd. PWN 

3. Kobus A. , Tuszynski J., Hallotrony i gaussotrony 

4. Giriat W., Rauluszkiewicz J., Hallotrony 

5. Kittel C., Wstęp do fizyki ciała stałego 

6. Szydlowski H., Pracownia fizyczna 

7. Bolkowski S., Teoria obwodów elektrycznych.  

 

II.  Zagadnienia teoretyczne 

1. Ruch ładunku w polu magnetycznym, siła Lorentza. 

2. Poziomy domieszkowe w półprzewodnikach. 

3. Elektrony i dziury w półprzewodnikach: stopień obsadzenia, koncentracja dziur i 

elektronów. 

4. Gęstość prądu, przewodnictwo elektryczne i ruchliwość nośników. 

5. Zjawisko Halla. Napięcie Halla w półprzewodnikach o mieszanym typie 

przewodnictwa. Stała Halla. Określanie koncentracji oraz ruchliwości nośników na 

podstawie zjawiska Halla. 

6. Elektromagnes - budowa i obliczanie wytwarzanego pola magnetycznego. 

7. Zastosowanie efektu Halla w praktyce. 

8. Kwantowy efekt Halla. 

 

III.  Cel ćwiczenia 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z efektem Halla, wyznaczenie stałej Halla oraz 

wyliczenie koncentracji i ruchliwości nośników prądu. 

 

IV.  Układ pomiarowy 

Spis przyrządów: 

- elektromagnes, 

- zasilacz elektromagnesu, 

- amperomierz, 

- zasilacz prądu sterującego, 

- woltomierz , 

- badana próbka (płytka półprzewodnikowa), 

- rezystor 30 k. 
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Podłączyć układ zgodnie z schematem (rys. 1). Sprawdzić podłączenie zasilacza przewodami 

do elektromagnesu. Sprawdzić podłączenie woltomierza do próbki, mierzącego napięcia 

Halla. 

 

UWAGA: Nie zapomnieć o rezystorze R ograniczającym maksymalną wartość 
natężenia sterującego Is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V.  Wykonanie pomiarów 

 
1. Ustawić na zasilaczu elektromagnesu napięcie zasilające na 0,1 mV i włączyć go. 

2. Włączyć zasilacz próbki oraz przyrządy pomiarowe. Ustawić woltomierz na zakres 

mV i nacisnąć przycisk ,,500000". 

3. Dla trzech ustalonych wartości Iem prądu zasilającego elektromagnes (wybranych 

z zakresu 1 A – 10 A) wyznaczyć zależność napięcia Halla UH od natężenia prądu 

sterującego Is. Wartości natężenia prądu sterującego Is wybrać z zakresu 0 mA – 1 

mA. 

4. Dla trzech ustalonych wartości natężenia prądu sterującego (wybranych z zakresu 0 

mA –1 mA) wyznaczyć zależność napięcia Halla UH od wartości indukcji pola 

magnetycznego B. 

 

UWAGA: Nie przekraczać Is = 1 mA oraz Iem = 10 A. 
 

Wartości indukcji pola magnetycznego B wybrać poprzez ustalenie wartości natężenia prądu 

zasilającego elektromagnes, z zakresu 0 A – 10 A. 

 
5. Na podstawie wyników z punktów 3 i 4 obliczyć stałą Halla i oszacować koncentrację 

nośników prądu. Przyjąć wymiary próbki: 

l = 7 mm, b = 3 mm, d = 0,7 mm. 
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Wartość indukcji pola magnetycznego B w szczelinie elektromagnesu wyznaczyć 

z zależności: 

 T
l
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B
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 , 

gdzie  

0 – przenikalność magnetyczna próżni, 

n – liczba zwojów elektromagnesu (n = 33), 

Iem –- prąd sterujący elektromagnesem, 

ls – szerokość szczeliny elektromagnesu (ls = 3 mm). 

 

6. Wyłączyć zasilanie elektromagnesu. 

7. Przełączyć woltomierz z pomiaru napięcia Halla UH na pomiar napięcia przewodzenia 

Up, w kierunku prądu sterującego Is. 

8. Wykonać pomiary zależności napięcia przewodzenia Up od wartości natężenia prądu 

sterującego Is, dla dwóch polaryzacji prądu (zmianę polaryzacji dokonujemy poprzez 

zamianę przewodów na zasilaczu próbki). 

9. Wyznaczyć przewodnictwo właściwe (rezystancję właściwą) próbki oraz oszacować 

ruchliwość nośników prądu w próbce. 

10. Wyłączyć aparaturę pomiarową. 

 

VI.  Sprawozdanie z ćwiczenia musi zawierać 
 

1. Krótki teoretyczny opis podstawowych pojęć 

2. Cel prowadzonego badania 

3. Opis doświadczalnej aparatury oraz metody pomiarowej 

4. Wykresy i tabele wyników pomiarowych 

5. Wnioski – przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników 

6. Spis wykorzystanej literatury 


