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1. Propietats elèctriques dels semiconductors 11

L’objectiu d’aquest capítol es introduir el lector en el coneixement dels semiconductors i de
les seves propietats elèctriques fonamentals que permetin emprendre en els propers
capítols l’estudi dels dispositius electrònics realitzats amb semiconductors, que és, en
definitiva, l’objectiu d’aquest llibre. Es comença per una breu descripció dels semiconductors
i el seu dopatge fent especial èmfasi en el silici. Després s’estudia una propietat
d’importància fonamental, com és la quantitat de càrregues mòbils que poden transportar
corrent en el semiconductor, i que s’anomenen portadors. S’analitzen els mecanismes pels
quals aquests portadors indueixen un corrent elèctric, i s’arriba a la formulació d’una equació
d’importància clau en el dispositius semiconductors, l’equació de continuïtat. Finalment es
presenta el lligam entre càrregues, camps elèctrics, potencial i bandes d’energia que
permetran emprendre, en el capítol següent, l’estudi de la junció PN, estructura bàsica per
fer dispositius.

1.1 MATERIALS SEMICONDUCTORS

1.1.1 Introducció

Els materials semiconductors ocupen una posició intermèdia en l'escala de conductivitats,
entre els conductors i els aïllants. La resistivitat de bons conductors, com el coure, és de
l’ordre de 10-6 Ω×cm, la dels bons aïllants supera els 1012 Ω·cm, mentre que la dels
semiconductors ocupa pràcticament tot l'interval limitat pels dos valors anteriors. Els primers
estudis sobre semiconductors foren realitzats per T. Seebeck el 1821, i les primeres
aplicacions es deuen a W. Siemens (1875, fotòmetre de seleni) i a G. Bell (1878, sistema de
comunicació telefònica sense fils). Però aquests materials no van tenir un paper important
en el món de l'electrònica fins el 1947, quan fou descobert el transistor bipolar. D'aleshores
ençà, els noms electrònica i semiconductors han anat indissolublement lligats.

A la taula 1.1 es mostra una part de la taula periòdica on apareixen els principals
semiconductors. A cada cel·la s'indica el nombre atòmic de l'element. Recordeu que els
elements de la columna II tenen dos electrons de valència, mentre que els de la columna III
en tenen tres, i així successivament.

II III IV V VI
4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O

12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S
30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se
48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te
80 Hg 81 Tl 82 Pb 83 Bi 84 Po

Taula 1.1 Part de la taula periòdica on figuren els elements que juguen un paper important a
l'electrònica de semiconductors
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12 Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments

A  la taula 1.2 es mostren els principals semiconductors utilitzats actualment en aplicacions
electròniques. Observeu que hi ha semiconductors simples com el silici (Si) i el germani
(Ge), i semiconductors compostos. Entre aquests
hi ha els binaris IV-IV, III-V i II-VI, formats per una parella d'elements procedents cadascun
d'ells d'una de les columnes indicades, i els aliatges constituïts per tres o més elements,
com ara els compostos ternaris i els quaternaris. En aquests compostos, x i y indiquen el
tant per u de l’element considerat.

Tipus de semiconductors Exemples
Semiconductors simples Si, Ge
Semiconductors compostos IV-IV SiC, SiGe
Semiconductors compostos III-V GaAs, GaP, GaSb, AlAs, AlP, AlSb, InAs, InP, InSb
Semiconductors compostos II-VI ZnS, ZnSe, ZnTe, CdS, CdSe, CdTe
Aliatges AlxGa1-xAs, GaAs1-xPx, Hg1-xCdxTe, GaxIn1-xAs1-yPy

Taula 1.2. Tipus de semiconductors utilitzats en aplicacions electròniques

El semiconductor més utilitzat en l'electrònica actual és el silici (en un percentatge superior
al 95%), però els semiconductors compostos comencen a jugar un paper cada cop més
significatiu en aplicacions d'alta velocitat i optoelectrònica. Per aquest motiu, en aquest llibre
considerarem el silici com el semiconductor de referència si no s'indica explícitament una
altra cosa.

1.1.2 Estructura cristal·lina

Un semiconductor es diu amorf quan els seus àtoms no segueixen cap ordenació espacial
més enllà d’uns pocs àtoms. Al contrari, quan tots els àtoms estan perfectament ordenats,
seguint una estructura bàsica repetida indefinidament en les tres direccions de l’espai, es
diu que és un monocristall. Quan el material està constituït per un aglomerat de grans
cristal·lins es diu que presenta una estructura policristal·lina.

El silici es un element que té 14 electrons, com indica el seu nombre atòmic. Deu d'aquests
electrons ocupen òrbites molt properes al nucli i estan tan lligats amb aquest que
pràcticament no canvien el seu estat en les interaccions normals entre àtoms. No passa el
mateix amb els quatre més externs, que són anomenats electrons de valència, que
participen activament en les interaccions amb els altres àtoms. Per aquest motiu es diu que
el silici és un àtom tetravalent.

Quan el silici forma un monocristall cada àtom s'uneix amb quatre àtoms veïns mitjançant
quatre enllaços covalents en les direccions mostrades en la figura 1.1.a. Un enllaç covalent
està format per una parella d'electrons compartits pels dos àtoms. En el silici cadascun dels
àtoms units aporta un electró de valència per formar l'enllaç. Aquesta estructura bàsica es
repeteix en tot l'espai, tal com es mostra en la figura 1.1.b, en la qual es representa la cel·la
bàsica del silici. Com es pot observar, cada àtom de la cel·la bàsica està unit a quatre àtoms
veïns mitjançant quatre enllaços covalents seguint l'estructura de la figura 1.1a.
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1. Propietats elèctriques dels semiconductors 13

a) b)

Figura 1.1  a) Estructura d'enllaços entre àtoms de silici. b) Cel·la unitària del silici

La cel·la bàsica és el volum més petit, representatiu del cristall, que repetit indefinidament
en les tres direccions origina el monocristall. Per descriure aquesta cel·la es fan servir dos
elements: la xarxa cristal·lina i el grup atòmic. La xarxa és un conjunt de punts, anomenats
nodes. Vinculat a cada node hi ha el grup atòmic. D'aquesta manera, el grup atòmic es troba
repetit en l'espai seguint la distribució marcada per la xarxa.

La xarxa cristal·lina del silici és un cub amb nodes en els vuit vèrtexs i en el centre de cada
una de les seves cares, que s'anomena estructura cúbica centrada en les cares (en anglès,
fcc, face centered cube). El grup atòmic està constituït per dos àtoms de silici: un d'ells situat
en el node, i el segon separat del primer segons la direcció marcada per la diagonal
principal del cub a una distància que és 1/4 d'aquesta diagonal (vegeu la figura 1.1.b.
Aquesta estructura cristal·lina s'anomena diamant, ja que és la mateixa que presenta el
diamant (cristall de carboni). La longitud d'una aresta del cub s'anomena constant de xarxa
(en anglès, lattice constant) i per al silici val 5.43 Å. Tenint en compte aquesta dada, és fàcil
verificar que hi ha 5×1022 àtoms de silici en cada centímetre cúbic.

x

(1,1,1)

(1,1,0)

(0,1,0)

(0,0,1)

(1,0,0)

(1,0,1)

(0,1,1)

y

z

Figura 1.2  Principals direccions cristal·lines en el silici. El cub representa la cel·la bàsica

El GaAs i altres semiconductors compostos tenen una estructura cristal·lina lleugerament
diferent anomenada zincblenda. La xarxa cristal·lina és també cúbica centrada en les cares,
però el grup atòmic està constituït per un àtom de gal·li i un d'arsènic en la mateixa
distribució espacial que la descrita anteriorment pel silici. La constant de xarxa d'aquest
semiconductor és de 5.65 Å. Els enllaços entre els àtoms són covalents i parcialment iònics
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14 Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments

ja que els àtoms pentavalents de As cedeixen un electró als àtoms trivalents de Ga per
formar l'enllaç.

Tots el àtoms d'un cristall es poden agrupar en un conjunt de plans paral·lels i equidistants
anomenats plans cristal·logràfics. Existeixen infinites famílies de plans cristal·logràfics en un
semiconductor i cada una s'especifica mitjançant un conjunt de tres enters anomenats
índexs de Miller. En cristalls cúbics, aquests índexs són proporcionals a les components
d'un vector perpendicular als plans. A la figura 1.2 es representa la cel·la bàsica de silici i
algunes direccions cristal·lines. Les direccions cristal·lines tenen importància per a
determinades propietats físiques i tecnològiques del semiconductor.

1.1.3 Portadors de corrent. Models d'enllaços i de bandes

El corrent elèctric en una secció d'un material es defineix com la càrrega que travessa
aquesta secció per unitat de temps. Perquè hi hagi corrent hi ha d'haver, per tant, partícules
de transportin la càrrega. Aquestes partícules mòbils amb càrrega elèctrica s'anomenen
portadors de corrent. En els semiconductors hi ha dos tipus de portadors de corrent: els
electrons de conducció, que tenen càrrega negativa, i els forats, que la tenen positiva.

Per estudiar la naturalesa d'aquests portadors de corrent cal partir de l'estructura cristal·lina
del semiconductor, descrita a l'apartat anterior. Per evitar la complicació que comporta el
caràcter tridimensional d'aquesta estructura es realitza una representació simplificada bi-
dimensional que s'anomena model d'enllaços, i que es mostra a la figura 1.3. En aquest
model, cada cercle representa el nucli més els electrons interns d'un àtom del
semiconductor i cada línia entre cercles un electró de valència compartit entre els àtoms.
Noteu que la càrrega +4 indicada en cada cercle es neutralitza amb la càrrega negativa dels
quatre electrons de valència que aquest àtom aporta per fer els quatre enllaços covalents
amb els àtoms veïns. Cal tenir en compte que, en la realitat, els quatre enllaços no estan en
un mateix pla, sinó que es disposen a l'espai segons s'ha mostrat a la figura 1.1.

+4 +4 +4

+4 +4

+4 +4 +4

+4o
o

o

o

o

o

o

o

Figura 1.3  Model d'enllaços del semiconductor. Els electrons de valència, representats per
petits cercles, només es dibuixen pels enllaços de l’àtom central tot indicant qui els aporta.
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1. Propietats elèctriques dels semiconductors 15

L'electró de valència que forma part d'un enllaç covalent està fortament lligat als àtoms que
uneix. Si s'aplica un camp elèctric al semiconductor els electrons de valència segueixen
lligats a l'enllaç i els de les capes més internes lligats encara més fortament al nucli, per la
qual cosa no es produeix cap moviment de càrregues. El corrent serà, per tant, nul i el
semiconductor serà, en conseqüència, aïllant. Aquest és el comportament d'un
semiconductor a 0 K.

Un estudi rigorós del semiconductor exigeix l'aplicació de la mecànica quàntica. Malgrat
això, moltes de les propietats dels dispositius poden ser enteses fent servir una aproximació
basada en la física clàssica que considera els electrons com a partícules materials que
obeeixen les lleis de Newton. Aquesta aproximació didàctica té avantatges indubtables, ja
que evita el retard que suposaria l'aprenentatge previ dels coneixements de mecànica
quàntica i de física del sòlid necessaris per emprendre l'estudi rigorós dels semiconductors.
Però malauradament aquesta aproximació clàssica requereix, de tant en tant, l'aportació
"externa" de resultats de la física quàntica que permeten superar les limitacions d'aquesta
aproximació. Una d'aquestes aportacions és la quantificació de l'energia: l'energia que pot
absorbir o emetre un electró està constituïda per paquets indivisibles d'energia anomenats
cadascun d'ells quàntum d'energia. El quàntum d'energia electromagnètica s'anomena fotó, i
el d'energia tèrmica, fonó.

Si un electró de valència que forma part d'un enllaç covalent absorbeix un quàntum
d'energia de valor adequat pot trencar el lligam amb l'enllaç covalent i moure's lliurement pel
semiconductor. Aquest electró lliure, deslligat de l'enllaç, s'anomena electró de conducció, i
és un portador de corrent, ja que és una càrrega que es mourà en sentit contrari al camp
elèctric aplicat al semiconductor a causa de la seva càrrega negativa.

L’enllaç covalent trencat produeix un desequilibri a la xarxa cristal·lina, que "reclama" la
presencia d'un electró per reconstruir-lo. Un electró de valència d'un enllaç proper pot ser
afectat per aquest desequilibri, abandonar el seu enllaç i reconstruir l'enllaç trencat. Però
aquesta acció significa, simplement, que l'enllaç covalent trencat ha canviat de lloc, per la
qual cosa es repetirà l'actuació anterior. Veuríem, per tant, que l'enllaç covalent trencat, el
"forat", es va movent pel cristall. Quan s'aplica un camp elèctric s'afavoreix el desplaçament
dels electrons de valència que ocupen successivament l'enllaç covalent trencat des de
direccions contraries al camp elèctric (figura 1.4.b). El resultat és que el forat, és a dir,
l'enllaç covalent trencat, es mou en la mateixa direcció que el camp elèctric, com si es
tractés d'una càrrega positiva. La física quàntica demostra que l'enllaç covalent trencat pot
considerar-se com una partícula positiva del mateix valor absolut que la de l’electró i amb
una massa específica. És, per tant, un portador de corrent de càrrega positiva.

Per generar un electró de conducció i un forat cal donar un quàntum d'energia a un electró
de valència. L'electró deslligat tindrà una energia més gran que quan formava part de
l'enllaç covalent. La representació de l'energia dels electrons en els diferents punts de
semiconductor s'anomena model de bandes d'energia.

Per tenir una comprensió qualitativa d'aquest model cal considerar en primer lloc el model
atòmic de Bohr per un àtom aïllat. Com és ben sabut, Bohr proposà per a l’àtom un model
planetari corregit en alguns aspectes: els electrons giren en òrbites circulars al voltant de
nucli de tal forma que la força elèctrica d'atracció entre l'electró negatiu i el nucli positiu es
neutralitza exactament amb la força centrífuga. Però només són permeses aquelles òrbites
en les quals el moment angular és un múltiple enter de h/2π. L'electró en una òrbita permesa
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Figura 1.4 a) Generació d'una parella electró-forat per trencament d'un enllaç covalent. b)
Desplaçament de l’electró lliure i del forat per acció d'un camp elèctric aplicat al
semiconductor

no emet energia. A cada òrbita l'electró té una energia total ben definida, donada per la
suma de les energies potencial i cinètica. L'electró pot saltar d'una òrbita a un altre absorbint
o emetent un quàntum d'energia igual a la diferència entre les energies totals de l'electró en
les òrbites considerades. A la figura 1.6.a es mostra el radi i l'energia total de l’electró en les
òrbites permeses. L'electró en l'àtom aïllat pot tenir, per tant, uns "nivells" d'energia
permesos, mentre que la resta d'energies no li són permeses.

Exercici 1.1

Calculeu el radi i l'energia total de l’electró per a les dues òrbites més properes al nucli de
l’àtom d'hidrogen. Dades: el radi de les òrbites permeses és r = [h2εo/πmq2]·n2 = 0.53·n2 Å; la
velocitat v = [q2/hεo]·(1/n), on n és enter.
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1. Propietats elèctriques dels semiconductors 17

Les dues primeres òrbites són per a n = 1 i n= 2. Els radis seran r1 = 0.53 Å  i r2 = 2.12 Å.
L'energia total de l’electró en una òrbita és E = Ecin + Epot = (1/2)mv2 + (-q2/4πεor) = -q2/8πεor)
= -13.6/n2 eV. Per tant, E1 = -13.6 eV i E2 = -3.4 eV. El signe negatiu de l'energia total indica
que l'electró està lligat al nucli (per alliberar-se cal un radi infinit, la qual cosa vol dir un valor
de n infinit i per tant una energia total nul·la).

o

o

o
o

o o

Energia

radi 

Òrbita 
permesa

Energia 
permesa

Energia

Nivells d'energia 
dels àtoms aïllats

d

Figura 1.6  a) Model de Bohr per a l'àtom aïllat: l'electró a cada òrbita permesa té una
energia ben definida. b) Quan dos àtoms separats una distància d comencen a apropar-se,
els nivells d'energia dels àtoms aïllats s'han de desdoblar per respectar el principi d'exclusió
de Pauli.

Quan es forma el cristall hi ha molts àtoms que interaccionen entre si, de manera que el
model de l’àtom aïllat deixa de ser vàlid. El principi d'exclusió de Pauli estableix que no
poden haver-hi dos electrons d’un mateix sistema amb el mateix estat quàntic. Per aquesta
raó, quan dos àtoms s'acosten i els electrons comencen a interaccionar entre ells i formar un
mateix sistema, els nivells d'energia de l’àtom aïllat s'han de desdoblar, ja que en cas
contrari podrien haver-hi dos electrons en el mateix estat quàntic (figura 1.6.b). Quan en lloc
de dos àtoms són molts més el que interaccionen, com en el cas d'un cristall, el nivell
original s'ha de subdividir en tants nivells com àtoms interaccionen. Apareixen així intervals
d'energia en els qual hi ha una gran densitat de nivells permesos, i fa la impressió que hi ha
continuïtat d'energies permeses. Es diu, aleshores, que aquest interval constitueix una
banda d'energia permesa. Quan en un interval d'energies no hi ha cap nivell permès, se
l'anomena banda prohibida.

Les energies dels electrons de valència s'agrupen en un interval que s'anomena banda de
valència. El límit superior d'aquest interval és Ev. Les energies que poden tenir els electrons
que s'han deslligat dels enllaços covalents també s'agrupen en un interval anomenat banda
de conducció, i Ec és el seu límit inferior. Entre les dues bandes s'estén la banda prohibida:
cap electró pot tenir una energia d'aquest marge. Vegeu la figura 1.7.

L'amplitud de la banda prohibida s'anomena Eg (en anglès de la banda prohibida se’n diu
band gap), i és un dels paràmetres més importants d'un semiconductor. Aquesta energia, Eg

= Ec - Ev, és la mínima energia que cal donar a un electró de valència per deslligar-lo de
l’enllaç covalent. Com més elevat sigui el valor de Eg més fort serà l'enllaç covalent, i menys
electrons l'hauran pogut trencar, per la qual cosa el semiconductor serà més aïllant. El silici
a temperatura ambient té una Eg = 1.1 eV, el GaAs de 1.43 eV i el Ge de 0.68 eV. Els
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18 Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments

semiconductors que tenen una Eg superior als 3 eV són pràcticament aïllants, mentre que
els que la tenen nul·la o d'unes poques dècimes de eV són conductors. (Un electró volt, eV,
és l'energia adquirida per un electró quan és accelerat per una diferència de potencial de 1
volt, i equival  a  1.6·10-19 Joules) Si bé Eg varia lleugerament amb la temperatura, en aquest
text farem l’aproximació de considerar-la constant.

o-
E

E

Eg
E

c

v

x

pcin

ncin

i

o

Q

E

E

E

E

E

Figura 1.7  Model de bandes d'energia d'un semiconductor

Quan un electró de valència d'energia Ei absorbeix un quàntum d'energia EQ (vegeu figura
1.7), passa a tenir una energia dins de la banda de conducció de valor Eo = Ei + EQ. Aquest
electró lliure tindrà una certa velocitat, i per tant, una certa energia cinètica. Aquesta energia
cinètica és Encin = Eo - Ec. En el límit, per energia cinètica nul·la, és a dir, quan l'electró lliure
estigui immòbil, la seva energia serà Ec. Per aquest motiu, Ec és l'energia potencial de
l’electró lliure. De manera anàloga, un forat situat al nivell Ei dins la banda de valència tindrà
una energia potencial de valor Ev, i una energia cinètica de valor Epcin = Ev - Ei. Noteu que es
comporta com una bombolla dins d’un líquid: com més profunda més energètica.

1.1.4 El semiconductor intrínsec

S'anomena semiconductor intrínsec el semiconductor pur i perfectament cristal·lí. En rigor,
aquest semiconductor no té existència real perquè tots els semiconductors contenen algun
àtom d'impuresa i tenen algun defecte cristal·lí.

En el semiconductor intrínsec els portadors es generen exclusivament per ruptura d'enllaços
covalents. En conseqüència el nombre d'electrons de conducció i el de forats són iguals.
Aquest nombre de portadors es calcula a partir de les densitats d'electrons lliures n i de
forats p, és a dir, del nombre de portadors per unitat de volum. Com que en semiconductors
la unitat de longitud habitualment utilitzada és el centímetre, n representa el nombre
d'electrons lliures per cm3 i p el nombre de forats per cm3. Per tant, en un semiconductor
intrínsec n = p = ni, essent ni la concentració intrínseca.

La concentració intrínseca depèn de Eg i de la temperatura. En efecte, si augmenta Eg s'ha
de donar més energia a un electró de valència perquè pugui trencar l'enllaç, per la qual cosa
el nombre d'enllaços trencats a una determinada temperatura, és a dir, ni, serà menor. Si la
temperatura augmenta hi haurà més energia tèrmica disponible, és a dir, més quàntums
d'energia tèrmica, i per tant hi haurà un nombre més gran d'electrons que hauran pogut
absorbir-ne un i convertir-se en electrons de conducció fent augmentar ni. En els propers
apartats es demostrarà l'expressió que relaciona quantitativament ni amb Eg i T:
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TkEg

i
BeATn 2/2/3 −= (1.1)

essent T la temperatura en Kelvin, kB la constant de Boltzmann (kB = 8.62·10-5 eV/K) i A una
constant. A la figura 1.8 es representa aquesta funció.

o

o

o

Ge

Si

AsGa

2,5 10

1,5 10

2 10

13

10

6

2 3 4

1000/T (K) -1

300 K

n i

(cm)
-3

10

6

8

10

12

14

10

10

10

10

500 K 400 K 250 K

Figura 1.8. Concentració intrínseca en funció de la temperatura

A temperatura ambient (300 K), els valors de ni per al silici, el germani i l’arseniür de gal·li
són:

     ni(Si) = 1.5·1010 cm-3 ni(AsGa) = 2·106 cm-3          ni(Ge) = 2.5·1013 cm-3

Noteu que variacions petites de Eg signifiquen ordres de magnitud de diferència (hi ha 7
ordres de magnitud entre la concentració intrínseca del GaAs i la del Ge).

Exercici 1.2

Calculeu el valor de la constant A de l'equació 1.1 sabent que a 300 K el valor de ni és de
1.5·1010 cm-3. Dada: Constant de Boltzmann kB = 8.62·10-5 eV/K.

Substituint valors a 1.1, i tenint en compte que per al silici Eg = 1.1 eV resulta:

A = ni(300)/[(300)1.5·exp(-1.1/(2·8.62·10-5·300)] = 4.979·1015 cm3/K1.5

QÜESTIONARI 1.1.a

1. El silici monocristal·lí, amb una densitat de 2.33 g/cm3, conté 5×1022 àtoms en
cada centímetre cúbic. Si una mostra de silici amorf té una densitat de 1.95 g/cm3,
determineu el seu nombre d’àtoms per cm3.
2. La cel·la unitat de la xarxa cristal·lina del silici és un cub de 5.43 Å d’aresta.
Determineu quants àtoms de silici conté.
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3. Un electró de la banda conducció pot guanyar energia, i passar a un nivell més alt
sense abandonar la banda. Pot passar el mateix amb un electró de la banda de
valència? Com canvia de nivell d'energia d'un forat dins la banda de valència?

4. Raoneu, a partir d’un diagrama de bandes, per què un semiconductor és aïllant a
0 K mentre que un metall pot conduir a aquesta temperatura.

5. Una mostra de silici intrínsec presenta una resistència de 1 kΩ. Si suposem, com
a primera aproximació, que la resistivitat és proporcional a la concentració intrínseca
de portadors, ni, quina resistència tindria la mostra si en lloc de Si estigués feta de
GaAs?

6 El valor de la concentració intrínseca de portadors en el silici a 300 K és 1.5×1010

cm-3. Quin valor tindria ni si la temperatura absoluta doblés el seu valor? Dades:
amplada de banda prohibida Eg = 1.1 eV. Constant de Boltzmann K = 8.62×10-5

eV/K.

1.1.5 El semiconductor extrínsec tipus N

Quan a un cristall semiconductor se li afegeixen àtoms diferents dels propis del
semiconductor es diu que se'l dopa, i el material resultant se l'anomena semiconductor
extrínsec. Com es veurà tot seguit, mitjançant el dopatge es pot aconseguir que el
semiconductor tingui molts més electrons que forats, i es diu aleshores que el
semiconductor és de tipus N (N fa referència al fet que les càrregues negatives són majoria),
o bé que tingui més forats que electrons, i es diu en aquest cas que el semiconductor és de
tipus P (per les càrregues positives que són majoria). En un semiconductor extrínsec
s'anomenen majoritaris els portadors més abundants, i minoritaris els altres. El dopatge
permet controlar la conductivitat del semiconductor en més de set ordres de magnitud, tant
en tipus N com en tipus P, i juga un paper clau en els dispositius electrònics.

Per aconseguir un semiconductor tipus N cal afegir àtoms d’impureses donadores (aquest
nom fa referència al fet que aquests àtoms donen un electró lliure al semiconductor). El
dopatge es mesura per la quantitat d'impureses afegides per centímetre cúbic, quantitat que
s'anomena ND. En el cas del silici les impureses donadores són àtoms pentavalents, com el
fòsfor o l’arsènic. Aquests àtoms d'impuresa ocupen en la xarxa cristal·lina el lloc dels àtoms
de silici (figura 1.9.a) i dediquen quatre dels seus cinc àtoms de valència a formar quatre
enllaços covalents amb els àtoms veïns com feia el silici. Aquests electrons estan fortament
lligats, igual que els altres electrons dels enllaços covalents del cristall. El "cinquè" electró
continua unit al nucli a través de la força electrostàtica de Coulomb, que és molt més feble
que la que lliga l'electró de l’enllaç covalent, per la qual cosa és un electró molt fàcil
"d'arrencar". Quan aquest electró es deslliga de l'àtom es converteix en un electró lliure i la
impuresa queda carregada positivament (es diu que s’ionitza). Noteu que en aquest procés
no es trenca cap enllaç, per la qual cosa no es genera cap forat.
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S'anomena nivell donador Ed l'energia del "cinquè" electró quan està lligat a la impuresa
(figura 1.9.b). És un nivell d'energia molt proper a la banda de conducció, la qual cosa indica
que amb molt poca energia, (Ec-Ed) pot convertir-se en electró de conducció.
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Figura 1.9  a) Model d'enllaços del semiconductor amb impureses donadores. b) Nivell
donador en el model de bandes d'energia.

L'evolució de la concentració de portadors amb la temperatura es representa a la figura
1.10. A 0 K no hi ha energia tèrmica disponible i cap electró està deslligat. Per això n = p =
0. Quan la temperatura augmenta lleugerament alguns "cinquens" electrons es deslliguen
de les impureses i "salten" a la banda de conducció. Es diu que les impureses s'estan
ionitzant, o que hi ha una ionització parcial de les impureses. El nombre d'enllaços covalents
trencats és negligible (p ≅ 0), ja que és molt més difícil i improbable trencar un enllaç
covalent que deslligar un "cinquè" electró.
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Figura 1.10   Evolució de la concentració dels portadors amb la temperatura, i indicació de la
procedència dels electrons lliures.
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Per a temperatures més altes totes les impureses han cedit el "cinquè" electró, estan totes
ionitzades, i el nombre d'enllaços trencats és encara molt petit. Per això, n ≅ ND i p << n.
Aquest comportament s'anomena extrínsec i és el que sol caracteritzar el semiconductor a
les temperatures de funcionament normal dels dispositius. Però si la temperatura segueix
augmentant el nombre d'enllaços trencats, nr, es va fent cada cop més gran i pot arribar un
moment en què nr >> ND. En aquesta situació final es diu que el semiconductor tendeix a
intrínsec, ja que n ≅ p, perquè n = ND + nr  ≅ nr i p = nr.

Les concentracions de portadors que acaben de ser descrites qualitativament també es
poden trobar quantitativament. Per fer-ho en una primera aproximació, cal suposar un
dopatge uniforme i utilitzar una relació entre els portadors anomenada llei d'acció de masses
En el proper apartat es justificarà aquesta llei que estableix que en equilibri tèrmic:

2
innp = (1.2)

A una temperatura determinada i per un semiconductor donat, la concentració intrínseca ni
és constant. Per tant, el que estableix la llei d'acció de masses és que, en equilibri tèrmic, el
producte de n i p és constant. Això vol dir que si augmenta n a causa d’un increment de ND,
p ha de disminuir.

Suposem un semiconductor uniforme, en el qual tots els punts són idèntics entre si. La
càrrega neta de cada punt ha de ser nul·la, ja que si no fos així el semiconductor tindria una
càrrega neta global, la qual cosa no és certa ja que s'ha "construït" a partir d'àtoms neutres
de semiconductor i àtoms neutres d'impureses. En un punt del semiconductor hi ha
càrregues positives (forats i impureses ionitzades ND

+) i càrregues negatives (electrons
lliures). Per tant, la neutralitat de càrrega a cada punt exigeix:

nNp D =+ + (1.3)

Si en aquesta equació substituïm p en funció de n utilitzant 1.2 resulta:

n

n
p

nNN
n iiDD

222

2
=

++
=

++

(1.4)

S'ha ignorat la solució amb el signe negatiu abans de l'arrel perquè donaria una n negativa
que no té sentit físic. Coneixent ni (a través de 1.1) i ND

+ es poden trobar n i p.
Afortunadament, per a temperatures mitjanes i altes ND

+ és igual a ND, és a dir, totes les
impureses estan ionitzades, i 1.4 ens permet calcular n i p. En l’interval de temperatures en
el qual el comportament és extrínsec, ni és molt més petit que ND, per la qual cosa 1.4
mostra que n ≅ ND i p << ND. En canvi, a mesura que la temperatura augmenta, ni creix, fins
que arriba un moment en què ni >> ND, i l'equació 1.4 indica que n ≅ ni, p ≅ ni, és a dir, el
semiconductor tendeix a intrínsec.

Exercici 1.3

Tenim una mostra de germani dopada amb ND = 1015 cm-3. Per a quines temperatures no és
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vàlida l'aproximació n ≅ ND? Suposeu totes les impureses ionitzades.

L'expressió 1.4 indica que l'aproximació és vàlida si ND
2 >> 4ni

2. Prenent com a "molt més
gran" un factor 10, resulta que l'aproximació no és vàlida si ND

2 < 40ni
2, és a dir, si ni >

ND/√(40) = 1.6·1014 cm-3. Observant la figura 1.1, la temperatura a la qual ni pren aquest
valor és d’uns 340 K.

1.1.6 Semiconductor extrínsec de tipus P

S'anomena semiconductor de tipus P el que està dopat amb àtoms acceptors (aquest nom
fa referència al fet que són àtoms que accepten un electró). La presència d'aquestes
impureses provoca que hi hagi més forats que electrons. En el cas del silici aquestes
impureses són àtoms trivalents com el bor i l'alumini. L’àtom acceptor ocupa la posició d'un
àtom de silici a la xarxa cristal·lina, i dedica els seus tres electrons de valència a formar tres
enllaços covalents, i queda un "quart" enllaç incomplet (figura 1.11). Quan un electró d'un
enllaç covalent veí "salta" a l'enllaç incomplet, deixa rere seu un forat i ionitza negativament
la impuresa.

S'anomena nivell acceptor Ea l'energia de l'electró que ha completat el "quart" enllaç de la
impuresa acceptora. És un nivell molt proper a Ev, la qual cosa indica que un electró de
valència d'un enllaç covalent veí pot "saltar" cap aquesta impuresa amb un increment
d'energia molt petit. (Ea - Ev), i genera un forat.

L'evolució de les concentracions d'electrons i forats amb la temperatura és dual de la
descrita pel semiconductor N: només cal intercanviar electrons per forats, i tenir en compte
que els forats resideixen a la banda de valència. Les concentracions de forats i electrons per
un semiconductor uniforme de tipus P seran:
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Figura 1.11  a) Semiconductor amb impureses acceptores. b) Nivell acceptor Ea en el model
de bandes
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p

n
n

nNN
p iiAA

222

2
=

++
=

−−

(1.5)

on NA
- indica la densitat d'impureses acceptores ionitzades negativament. En l’interval de

temperatures en el qual solen treballar els dispositius semiconductors normalment totes les
impureses estan ionitzades, per la qual cosa NA

- = NA i l'expressió 1.5 permet calcular p i n.

Exercici 1.4

El valor de ni en el silici a una determinada temperatura és de 1014 cm-3. Quina serà la
concentració de forats si el dopatge és NA = 1014 cm-3?

Substituint valors a 1.5 resulta p = 1014[(1+√5)/2] = 1.62·1014 cm-3

1.1.7 Compensació d'impureses

Es denomina compensació d'impureses el fenomen pel qual, a efectes de creació de
portadors, una impuresa donadora i una altra d'acceptora es neutralitzen mútuament. A 0 K
la impuresa donadora cedeix el seu "cinquè" electró a l'acceptora perquè aquesta completi
el seu "quart" enllaç. Aquesta redistribució electrònica a 0 K es produeix d'aquesta forma ja
que l'energia total del cristall és així menor. Per tant, aquestes impureses estan ionitzades a
0K i queden inhabilitades per crear un electró lliure (la donadora) i un forat (l’acceptora). El
dopat net serà per tant la diferència entre les dues concentracions ND i NA. Si ND és més
gran que NA, el semiconductor és de tipus N amb un dopatge net ND

* = ND - NA, mentre que,
si succeeix el contrari, el semiconductor serà de tipus P amb un dopatge net NA

* = NA - ND.
Si no es diu explícitament el contrari, en aquest text considerarem sempre que els dopatges
són nets.

El fenomen de compensació d'impureses té una importància tecnològica fonamental, ja que
permet transformar una regió d'un tipus amb la del tipus contrari simplement afegint al
cristall impureses del nou tipus en quantitat suficient per neutralitzar i superar les que hi
havia prèviament.

QÜESTIONARI 1.1.b

1. Justifiqueu que un semiconductor no ha de quedar carregat negativament pel fet
d'haver-hi introduït impureses donadores. Podem afirmar que la neutralitat elèctrica
es manté en cada punt del material?
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2. Una mostra de silici té una concentració d’àtoms donadors ND = 1016 cm-3. Si hi
afegim 1016 àtoms acceptors uniformement distribuïts en cada centímetre cúbic,
quina concentració d’electrons lliures tindrà el semiconductor a 300 K?

3. Els portadors es mouen dins un semiconductor de manera similar a les molècules
d’un gas en un recipient (moviment d’agitació tèrmica). Considerem els casos d’un
semiconductor sense dopar i d’un semiconductor amb concentracions NA = ND =
1016 cm-3, és a dir, amb dopatge net nul. Raoneu quines diferències hi ha entre els
dos casos pel que fa al moviment d’agitació tèrmica dels portadors (tingueu en
compte les forces entre càrregues elèctriques).

4. És possible que hi hagi una temperatura per la qual el silici dopat amb 1015

acceptors/cm3 tingui un comportament extrínsec, mentre que el germani amb el
mateix dopatge sigui intrínsec. Raoneu la resposta. Repetiu el raonament substituint
el germani per l’arseniür de gal·li.

5. El germani té una concentració intrínseca de portadors de  2.5×1013 cm-3 a 300 K.
Per a quins valors de dopatge no és vàlida l’aproximació n ≈ ND per a un material de
tipus N?

6. A una temperatura determinada la concentració intrínseca en silici val 1014 cm-3.
Quan valdrà la concentració d’electrons si el dopatge és de 1014 donadors/cm3.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.



26 Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments

1.2 CONCENTRACIÓ DE PORTADORS EN EQUILIBRI. EL NIVELL DE FERMI

Les característiques elèctriques d'un semiconductor estan íntimament relacionades amb la
quantitat de portadors en els diferents punts dels semiconductors. Per calcular aquestes
quantitats en equilibri tèrmic i en les condicions més habituals de funcionament dels
dispositius n'hi ha prou d’aplicar les equacions 1.4 i 1.5 suposant totes les impureses
ionitzades. Malgrat això, convé per una part justificar les equacions 1.1 i 1.2, que han servit
de partida per a aquella deducció, i per una altra introduir un nou concepte estretament
relacionat amb aquestes concentracions, l'anomenat nivell de Fermi, que juga un paper
central en la teoria dels dispositius. S'introduirà prèviament el concepte d'equilibri tèrmic.

1.2.1 Generació i recombinació de portadors. Concepte d'equilibri tèrmic

S'anomena generació de portadors els fenòmens que originen portadors (electrons lliures i
forats), i recombinació de portadors els que els eliminen.

Generar una parella electró forat requereix trencar un enllaç covalent, la qual cosa implica
donar a un electró de valència un quàntum d'energia de valor igual o superior a Eg. Aquest
quàntum pot ser d'energia tèrmica, d'energia electromagnètica o d'energia cinètica.
L'energia tèrmica està constituïda per desplaçaments acoblats dels àtoms de la xarxa
cristal·lina al voltant de la seva posició d'equilibri similars a les ones que es produeixen a la
superfície de l'aigua en tirar una pedra. El quàntum d'energia tèrmica s'anomena fonó.
L'energia electromagnètica està constituïda per un camp elèctric i un camp magnètic
perpendiculars que es propaguen per l'espai i que segons la seva freqüència formen les
ones de ràdio o la llum. El quàntum d'energia electromagnètica s'anomena fotó. La
generació per energia cinètica sol anomenar-se ionització per impacte, ja que es produeix
per col·lisió quan un portador cedeix la seva energia cinètica a l'altre. A la figura 1.12
s'il·lustren aquests mecanismes de generació. Hi ha altres mecanismes de generació de
naturalesa quàntica que es descriuran més endavant. La generació està caracteritzada per
una quantitat g, que és el nombre de parelles generades per centímetre cúbic i per segon.

o
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o

o
o

o

a) b) c)

Figura 1.12  Mecanismes de generació de portadors. a) Per absorció d'un fotó. b) Per
absorció d'un fonó. c) Per col·lisió d'un altre portador
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La recombinació és la destrucció d'una parella electró forat per reconstrucció d'un enllaç
covalent trencat. L’enllaç covalent trencat "captura" un electró lliure. Per aconseguir-ho,
però, l'electró lliure s'ha de desprendre de la seva energia en excés, tornant a adquirir una
energia dintre de la banda de valència. Depenent del tipus de semiconductor, aquesta
energia en excés la pot desprendre en forma d’energia tèrmica (calor), electromagnètica
(radiació) o cinètica (donant el portador recombinat la seva energia cinètica a un altre electró
lliure, que s’anomena mecanisme de recombinació Auger). La descripció més detallada dels
mecanismes de recombinació es farà més endavant. La recombinació està caracteritzada
per una quantitat r que és el nombre de parelles que es recombinen per centímetre cúbic i
per segon.

Anàlogament al que succeeix al món dels éssers vius, s'anomena temps de vida del
portador el temps transcorregut des de la seva generació fins a la seva recombinació.
Aquesta quantitat és una variable aleatòria. El seu valor mitjà s'anomena temps mitjà de
vida del portador i se'l representa per τn o τp segons es tracti d'electrons o forats
respectivament.

Un semiconductor que es trobi a temperatura superior a 0 K sempre presenta generació i
recombinació de portadors. En efecte, en aquestes condicions sempre hi haurà energia
tèrmica disponible en el cristall que és capturada per electrons de valència per trencar
l'enllaç corresponent, i sempre hi haurà electrons lliures capturats per forats per refer l'enllaç
covalent trencat. Es produeix una situació d'equilibri quan un fenomen és neutralitzat pel seu
contrari, és a dir, quan hi ha tantes parelles que es generen com que es recombinen. Cal
notar, però, que es tracta d'un equilibri dinàmic entre dos fenòmens oposats que no deixen
de produir-se constantment. Un semiconductor en règim estacionari sempre ha de complir la
condició g = r. En aquestes condicions n i p es mantenen a uns valors constants, ja que per
cada parella que es genera una altra es recombina.

Un cas especial de règim estacionari és l'anomenat equilibri tèrmic. Això vol dir que el
semiconductor no està sotmès a agents físics externs (intercanvis d'energia o de matèria
amb el seu entorn) i que les seves variables internes (temperatura, concentracions, etc.)
tenen valors constants en el temps. El semiconductor només disposa de la seva energia
tèrmica interna per trencar enllaços, no rep ni emet energia cap a l'exterior, i la seva
temperatura és constant en tot el material. En aquestes condicions g = gth i r ha de ser igual
a gth i s’origina, en conseqüència, unes concentracions estables de portadors que
anomenarem concentracions d'equilibri n0 i p0.

Noteu que si comuniquem energia al semiconductor, per exemple il·luminant-lo, fem que g
sigui més gran que gth, per la qual cosa aniran augmentant progressivament el nombre de
portadors. Però la recombinació, que és proporcional al producte np ja que depèn de la
probabilitat que es trobin un electró i un forat, també augmentarà, ja que creixen n i p.
Arribarà un moment en què novament g = r, i a partir d'aquest moment n i p es fan
constants, en uns valors superiors als que hi havia en equilibri tèrmic. El semiconductor ha
assolit un règim estacionari sota il·luminació. Si en un instant determinat eliminem la
il·luminació, g retorna instantàniament a gth, mentre que p i n es mantenen inicialment en els
valors d'equilibri anterior. Per tant, com que en aquestes condicions r és més gran que g, es
recombinaràn més enllaços dels que es generen, i en conseqüència n i p disminueixen,
arrossegant en la seva disminució la de r, fins que s'arriba novament l’equilibri tèrmic en el
qual r = gth. Per raó d’aquest comportament es diu que quan desapareix l'excitació el
semiconductor tendeix a l'equilibri tèrmic.
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Exercici 1.5

L'energia del fotó és Eft = hf = hc/λ,  ja que el producte freqüència f per longitud d'ona λ és la
velocitat de propagació de la llum c. Sabent que hc = 1.24 eV·µm i que Eg(silici) = 1.1 eV,
quines longituds d'ona no produiran parelles electró-forat en el silici?

No podran trencar l'enllaç covalent els fotons d'energia inferior a Eg = 1.1 eV, és a dir,
aquells que hc/λ < 1.1 eV. Substituint valors, els fotons de λ > 1.2 eV no produiran generació
de parelles electró-forat.

QÜESTIONARI 1.2.a

1. En un procés de generació tèrmica de portadors, l'energia necessària per a la
creació d'una parella electró-forat procedeix de l'energia cinètica d'agitació dels
àtoms de la xarxa. Raoneu, a partir d'aquí, que en el límit de temperatura 0 K la
concentració intrínseca de portadors és nul·la.

2. Responeu les qüestions següents, raonant les respostes.
a) Pot un semiconductor en equilibri emetre en forma de radiació d’energia
originada  per  la recombinació de portadors?
b) Com influeix la temperatura en el nombre de parelles electró-forat que es generen
i es recombinen per unitat de temps i volum? Què passaria a 0 K?

3. Considerem un semiconductor intrínsec en equilibri tèrmic. En un instant t=0
l’il·luminem i com a conseqüència es duplica el nombre d’enllaços covalents que es
trenquen per unitat de temps. Quan val g abans i després de t=0.

4. Suposem, en el cas de la qüestió 3, que la velocitat de recombinació, r, es manté
constant en el valor que tenia en equilibri tèrmic. Com evolucionaria el nombre
d’electrons lliures al llarg del temps?

5. A partir del resultat obtingut en la qüestió 4 justifiqueu que la suposició de r
constant  no es pot complir. Considerem ara que r = knp. Com evolucionarà r amb el
temps? A quin valor tendirà r quan t>>0?

6. En equilibri, les concentracions de portadors són constants perquè la velocitat de
generació és igual que la de recombinació, és a dir, tenim un equilibri dinàmic.
Podríem imaginar, però, que les concentracions de portadors no resultessin d'un
equilibri dinàmic sinó que fossin unes concentracions estàtiques, presents en tot
moment. Quina raó tenim per afirmar que l'equilibri real és dinàmic?
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1.2.2 La llei de Fermi-Dirac i les concentracions de portadors en equilibri tèrmic

La llei de Fermi-Dirac estableix que la probabilitat F(E) que un electró ocupi un nivell
d'energia E quan el semiconductor està en equilibri tèrmic és:

TkEE Bfe
EF

/)(1

1
)( −+

= (1.6)

on Ef és una constant que s'anomena nivell de Fermi, el significat del qual s’exposarà tot
seguit. En la deducció d'aquesta llei es té en compte que s'ha de complir el principi
d'exclusió de Pauli, que estableix que no hi pot haver més d'un electró en el mateix estat
quàntic. Noteu que la probabilitat que un nivell E estigui buit és [1-F(E)]. Aquesta llei, que
hem "importat" de la física estadística, està complementada per un altre resultat que farem
servir freqüentment: en un sistema en equilibri tèrmic, Ef pren el mateix valor en tots els
punts.

Quan T és 0 K tots els nivells d'energia inferiors a Ef estan ocupats, ja que F(E) és igual a la
unitat (l'exponent de 1.6 tendeix a menys infinit), i tots els nivells d'energia superior a Ef

estan buits, perquè F(E) és igual a zero (l'exponent tendeix a més infinit). La funció de Fermi
per 0 K té la forma de l'esglaó representat a la figura 1.13. Per tant, el nivell de Fermi és el
que separa els nivells plens del nivells buits a 0 K. Quan la temperatura és més gran que
zero, F(E) es "suavitza", i passen electrons de nivells propers per sota de Ef a ocupar nivells
propers per sobre de Ef (cal tenir en compte que per a grans nombres la probabilitat dóna el
tant per u de nivells ocupats).

1

E

F(E)

E f

T=0ºK

T>0ºK

Figura 1.13  Representació de la llei de Fermi-Dirac

En els semiconductors Ef estarà previsiblement a la banda prohibida, ja que a 0 K la banda
de valència està completament plena (tots els electrons de valència formen part d'enllaços
covalents) mentre que la banda de conducció està completament buida, ja que no hi ha cap
electró lliure.

Exercici 1.6

Determineu la posició del nivell a 0 K en un semiconductor que tingués un dopatge ND =
2NA.
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A 0 K totes les impureses acceptores han rebut un electró de les donadores (compensació
d'impureses). Per tant, tots els nivells Ea estan ocupats, la meitat dels Ed buits i l'altra
meitats ocupats. Com que a 0 K tots els nivells per sobre de Ef han d'estar buits i tots els de
sota ocupats, resulta que Ef = Ed.

Quan (E-Ef)>>kBT, l'expressió 1.6 es pot aproximar per exp[-(E-Ef)/kBT], que es coneix amb
el nom d'estadística de Boltzmann, ja que fou deduïda per aquest científic en el context de la
teoria cinètica dels gasos, en la qual no s'aplica el principi d'exclusió de Pauli.

La funció densitat d’estats g(E) dóna el nombre de nivells d’energia permesos en un interval
d’energia dE a l’entorn de E. Per calcular el nombre d'electrons que hi ha en un interval ∆E
al voltant d'un nivell d'energia E, cal multiplicar el nombre de nivells permesos en aquest
interval, g(E)·∆E, per la probabilitat que estiguin ocupats F(E):

EEgEFEn ∆=∆ )()·()( (1.7)

A la banda prohibida el nombre de nivells permesos és zero. La funció densitat d'estats de la
banda de conducció a la vora de Ec es pot aproximar per gc(E), i la funció densitat d'estats
de la banda de valència al voltant de Ev per gv(E), amb la qual cosa:
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on mn i mp són constants pròpies de cada material que tenen dimensions de massa i reben
el nom de masses efectives de densitat d'estats d'electrons i forats respectivament. La taula
1.3 presenta aquests valors per a alguns semiconductors usuals.

E
(eV)

ni(300K)
(cm-3)

mn/mo mp/mo µn

(cm2/Vs)
µp

(cm2/Vs)
a

(Å)
εr

Si 1.1 1.5·1010 1.18 0.81 1350 480 5.43 11.8
GaAs 1.43 2·106 0.066 0.52 8500 400 5.65 13.2
Ge 0.68 2.5·1013 0.55 0.36 3900 1900 5.66 16

Taula 1.3  Alguns paràmetres dels semiconductors més utilitzats. Els paràmetres mn i mp són
les masses efectives d'electrons i forats respectivament. La massa de l’electró en repòs és
mo = 9.1·10-31 kg. El paràmetre a és la constant de xarxa cristal·lina.

Aplicant 1.7 a la banda de conducció es pot saber la distribució dels electrons en aquesta
banda d'energia. A la figura 2.13 es representen les funcions densitat d'estats, la de  Fermi i
la distribució energètica dels portadors. El nombre total d'electrons en aquesta banda en
equilibri tèrmic serà:
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1-F(E)

F(E)

Figura 1.14  Funcions densitat d'estats, funció de Fermi i distribucions de portadors. Noteu
que si Ef puja n(E) augmentarà d'àrea i p(E) disminuirà, i si Ef baixa succeirà al revés.

De forma similar, el nombre de forats a la banda de conducció és:
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En aquestes expressions els coeficients Nc i Nv s'anomenen densitats efectives d'estats de
la banda de conducció i de la de valència respectivament, i el seus valors són:
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F1/2 representa la integral de Fermi d'ordre 1/2 de la variable η, la qual es dóna tabulada en
forma numèrica, ja que no existeix una expressió analítica per calcular-la. ηc és (Ef-Ec)/kBT i
ηv és igual a (Ev-Ef)/kBT. Quan Ef està suficientment allunyat de la banda respectiva, les
concentracions es poden aproximar per les expressions de la dreta de 1.9 i 1.10, que
s'anomenen aproximacions de Boltzmann. Quan el dopatge és molt elevat el nivell de Fermi
pot penetrar dins de la banda de conducció (en tipus N) o dins de la de valència (en tipus P).
En aquests casos els semiconductors s’anomenen degenerats.

Un procediment similar al que s’acaba d'exposar, però que supera el marc de profunditat
d'aquest text, permet calcular la fracció d'impureses ionitzades:
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on gd i ga s'anomenen factors de degeneració dels nivells donador i acceptor
respectivament. Valors usuals per al silici són gd = 2 i ga = 4.

Exercici 1.7

Per a quins valors de dopatge ND el nivell de Fermi a 300 K estarà al menys 3kBT per sota
de Ec? Dada: Nc(300) = 2.8·1019 cm-3.

L'expressió 1.9 és vàlida si Ef < 3kBT. Substituint en aquesta equació n0 = ND = Nc·exp(-3) =
1.4·1018 cm-3. Per tant, es requeriran dopatges menors que el valor calculat.

1.2.3 La llei d'acció de masses i la concentració intrínseca

Quan Ef està a la banda prohibida i suficientment allunyat de Ec i Ev de forma que siguin
vàlides les aproximacions de Boltzmann, multiplicant les expressions de n0 i p0 donades per
1.9 i 1.10, resulta:
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on s'han utilitzat les expressions de Nc i Nv donades per 1.11. Aquest resultat posa de
manifest que el producte de n0 per p0 en equilibri tèrmic és independent de Ef. Només depèn
del material, a través de Eg, i de la temperatura. Per tant, a una temperatura determinada i
per a un material donat, el producte n0p0 és constant. Com que aquest producte no depèn
del dopatge, també és vàlid quan el dopatge és nul, és a dir, per al semiconductor intrínsec.
En aquest cas, n0 = p0 = ni. Per tant, n0p0 = ni

2. És la llei d'acció de masses utilitzada a
l'apartat anterior. Com que n0p0 és igual a ni

2, l'expressió 1.13 també ens proporciona la
concentració intrínseca ni donada per l'expressió 1.1. Noteu que en un semiconductor
extrínsec ni no és cap concentració de portadors, sinó que és simplement un paràmetre
característic del material que regula la quantitat de portadors minoritaris.

QÜESTIONARI 1.2.b

1. La distribució energètica dels electrons dins la banda de conducció, n(E), ve
donada pel producte de la funció densitat d'estats, gc(E) = A.(E-Ec)

1/2, multiplicada
per la funció de Fermi, F(E), la qual es pot aproximar per F(E) = exp[-(E-Ef)/KT] si
Ef<<Ec. Feu una representació gràfica aproximada de n(E) i trobeu l'energia per la
qual n(E) es màxima.

2. Un semiconductor està dopat amb impureses donadores i acceptores de tal
manera que NA = 2ND. On estarà situat el nivell de Fermi a 0 K?
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3. Quina fracció del nombre de donadors estaran ionitzats a 200 K sabent que en
aquesta temperatura la relació entre el nivell de Fermi i el d’impureses és Ef = ED –
0.1 eV. Dada: K = 8.62·10-5 eV/K.

4. En un semiconductor extrínsec els portadors majoritaris provenen en part del
trencament d’enllaços (efecte intrínsec) i en part de l’efecte de les impureses.
Suposem un semiconductor amb ND donadors per cm3. Un lector poc atent pot
pensar que la concentració d’electrons de conducció és n = ND + ni. Demostreu que
aquesta expressió és incompatible amb la llei d’acció de masses.

5. La llei d'acció de masses exigeix que, per a un semiconductor determinat a una
temperatura fixa, un augment de la concentració de portadors majoritaris implica
una disminució del de minoritaris. Imaginem que en un semiconductor de tipus N
incrementem la concentració de donadors. Discutiu si els electrons que cediran els
àtoms d'impuresa afegits serviran per fer augmentar n, per fer disminuir  p, o per a
tot a la vegada i en quines proporcions.

6. Una mostra de silici a 300 K té una concentració d’electrons n0=1015 cm-3.
Calculeu n0 i p0 a 300 K i a 450 K. Expliqueu físicament els resultats obtinguts.
Dades: ni(300K) = 1.5×1010 cm-3,  ni(450K)= 3,3×1013 cm-3.

1.2.4 Posició del nivell de Fermi

Si les concentracions d'equilibri n0 i p0 són conegudes i les aproximacions de Boltzmann són
vàlides, les expressions 1.9 i 1.10 permeten trobar la posició del nivell de Fermi:
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Un cas especial és el del semiconductor intrínsec. En aquest semiconductor n0 = p0 = ni, i
anomenarem Efi el seu nivell de Fermi. Sumant les dues expressions que proporcionen Ef en
1.11 i tenint en compte que el semiconductor és intrínsec, resulta:
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Aquest resultat indica que el nivell de Fermi del semiconductor intrínsec està
aproximadament a la meitat de la banda prohibida, ja que, com que Nc i Nv  són molt
similars. el logaritme del seu quocient és quasi zero.

Si les expressions 1.11 s'apliquen a un semiconductor intrínsec, es pot aïllar Nc i Nv en
funció de Efi i ni. Substituint aquests valors a les aproximacions de Boltzmann 1.9 i 1.10,
resulten les expressions alternatives:
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que permeten relacionar les concentracions d'equilibri amb (Ef-Efi). En un semiconductor N
Ef ha d'estar a la meitat superior de la banda prohibida, ja que n0 és superior a ni, i
viceversa, en un semiconductor P, Ef està en la meitat inferior. Noteu que en equilibri tèrmic
Ef és constant, mentre que Efi està sempre situat en el centre de la banda prohibida.
El nivell de Fermi només està definit en equilibri tèrmic. Quan el semiconductor està fora de
l’equilibri tèrmic. s'utilitzen els anomenats quasinivells de Fermi Efn i Efp, que permeten
mantenir el formulisme de les equacions 1.16 en aquestes condicions:
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Exercici 1.8

Quina serà la posició del nivell de Fermi a 300 K en una mostra de silici dopada amb NA =
1015 cm-3? Dades: ni(300) = 1.5·1010 cm-3; kBT = 0.025 eV.

Aplicant 1.16 resulta p = NA = 1015 = ni·exp[(Efi-Ef)/kBT]. Operant resulta: Efi-Ef = 0.277 eV.
Com que Efi està a la meitat de la banda, Efi - Ev = 1.1/2 = 0.55 eV. Per tant, Ef - Ev = 0.55 -
0.277 = 0.272 eV.

QÜESTIONARI 1.2.c

1. Justifiqueu qualitativament, a partir de les gràfiques de n i p en funció de la
temperatura, que en un semiconductor extrínsec un augment de la temperatura
provoca un desplaçament del nivell de Fermi cap a la posició de Ei tant si és de tipus
P com si és de tipus N.  Raoneu per què, en l'expressió de la concentració en funció
del nivell de Fermi, l'apropament de Ef cap a Ei no significa una disminució dels
majoritaris.

2. Calculeu les concentracions dels dos tipus de portadors en un semiconductor on
la posició del nivell de Fermi ve donada per la relació Ef = Ei – Eg /4. Dades: ni=
1.5×1010 cm-3; KT = 0,025 eV; Eg = 1.1 eV.

3. Les concentracions de portadors en un semiconductor en equilibri tèrmic són,
respectivament, n0 = 1016 cm-3 i p0 = 2.25×104 cm-3. En il·luminar-lo es generen nous
portadors, de manera que ara les concentracions passen a ser n = 2×1016 cm-3 i p =
1016 cm-3 respectivament. Raoneu que no existeix un nivell Ef que proporcioni les
quantitats n i p en il·luminació, fent servir les expressions trobades pel
semiconductor en equilibri. Expliqueu per què.
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PROBLEMA GUIAT 1.1

Es vol estudiar la posició del nivell de Fermi d’un semiconductor de tipus N en funció
de la temperatura. Considereu una mostra de germani dopada amb ND=5×1014 cm-3.
1. Suposant que a 300 K totes les impureses estan ionitzades, determineu les
concentracions n0 i p0 dels dos tipus de portadors en equilibri. Dada: concentració
intrínseca de portadors en el germani: ni(300 K)= 2.5×1013 cm-3.
2 Determineu la posició del nivell de Fermi per a aquesta temperatura. Dades:
densitat efectiva d’estats en la banda de conducció NC(300 K)= 1.04×1019 cm-3,
constant de Boltzmann k= 8.62×10-5 eV×K-1.
3. Per quina temperatura la concentració intrínseca de portadors arriba a valer
5×1014 cm-3? Dada: amplada de banda prohibida EG =0.68 eV.
(Feu un càlcul aproximat suposant  [(T/300K)3/2=1].
4. Quant valdran les concentracions d’electrons i de forats en aquesta temperatura?
5. Suposem ara que la temperatura és de 385 K. On trobarem ara el nivell de
Fermi? Ajut: recordeu que NC(T) = NC(300K)·(T/300K)3/2.
6. Feu una gràfica de caràcter qualitatiu de l’evolució del nivell de Fermi.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.



36 Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments

1.3 CORRENTS EN SEMICONDUCTORS

Quan una secció d'àrea A és travessada per una càrrega elèctrica dQ en un temps dt diem
que hi circula un corrent I = dQ/dt. Per donar una idea més directa de la magnitud del
corrent se sol fer servir una magnitud anomenada densitat de corrent J, definida com I/A.
Perquè hi pugui haver corrent cal, per tant, que hi hagi partícules mòbils que portin càrrega,
que són les que hem anomenat portadors: els electrons lliures i els forats. En els propers
apartats descriurem com es mouen els portadors dintre del semiconductor, i descriurem dos
dels mecanismes més importants que originen el seu moviment: el de difusió i el
d'arrossegament per un camp elèctric. Hi ha altres mecanismes que originen corrents
elèctrics en els semiconductors, com l'emissió termoiònica o el transport balístic, que són
menys comuns que els anteriors i que queden fora de l’abast d'aquest text.

1.3.1 Agitació tèrmica dels portadors

Els electrons i forats a l'interior del semiconductor estan constantment en moviment de
forma similar a les molècules d'un gas a l'interior d'un recipient. Aquest moviment
s'anomena agitació tèrmica. Després de recórrer una certa distància, el portador
experimenta una dispersió que canvia la direcció de la seva trajectòria i la seva energia
cinètica. Aquesta dispersió (scattering en anglès) pot ser deguda a la col·lisió amb un àtom
del cristall, o l'efecte d'una força elèctrica produïda per una impuresa ionitzada, o la col·lisió
amb un altre portador entre d’altres causes. Després d'una dispersió, el portador torna a
recórrer un cert camí en la nova direcció i a sofrir una nova dispersió. Aquest moviment es
representa a la figura 1.15. Noteu que aquest moviment es aleatori i que no hi ha cap
direcció privilegiada. Si considerem una secció qualsevol del semiconductor hi haurà tants
electrons que la travessin en un sentit com en el contrari.

o

Figura 1.15  Moviment d'agitació tèrmica d'un portador a l’interior d'un semiconductor

El valor mitjà del mòdul de la velocitat de l'electró en aquest moviment s'anomena velocitat
tèrmica vth. Si augmenta la temperatura, aquesta velocitat augmenta. En equilibri tèrmic el
seu valor es pot determinar fàcilment trobant l'energia cinètica mitjana dels electrons lliures
a la banda de conducció:
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Per tant, la velocitat tèrmica en equilibri tèrmic serà:
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Per al silici a temperatura ambient aquesta velocitat resulta ser de l’ordre de 107 cm/s. Quan
els electrons en una regió d'un semiconductor fora de l’equilibri tèrmic tenen una energia
cinètica mitjana superior al valor donat per 1.18, es diu que estan a la temperatura Tn =
2<Ecin>/3kB. Aquesta temperatura serà superior a l’ambient. Per aquesta raó es diu que són
"electrons calents" (hot electrons, en anglès). La velocitat tèrmica d'aquests electrons és
més gran que la d'equilibri tèrmic donada per 1.19. Un concepte dual existeix en el cas dels
forats.

Exercici 1.9

Quin serà el valor mitjà de la velocitat d'agitació tèrmica d'un grup d'electrons que tenen una
temperatura de 1000 K? Dades: mn = 0.26mo; mo = 9.1·10-31 Kg;  kB = 8.62·10-5 eV/K.

Com que (1/2)mnvth
2 = (3/2)kBT, resulta vth = [3·8.62·10-5·1000·1.6·10-19J/0.26·9.1·10-31Kg]1/2.

Operant resulta: vth = 4.18·105 m/s = 4.18·107 cm/s.

1.3.2 Corrent de difusió

Quan entre dos punts d'un semiconductor hi ha diferència en la concentració d'un portador,
apareix un flux de portadors que tendeix a igualar la concentració en tots els punts.
S'anomena corrent de difusió el corrent portat per aquest flux. La causa d'aquest corrent és
l'agitació tèrmica dels portadors.

A la figura 1.16.a es mostra un semiconductor que té una concentració de portadors c1 a
l'esquerra de la secció xo, i una concentració més gran, c2, a la dreta, de forma que c2 = c1

+∆c. Suposem que aquests portadors presenten un moviment d'agitació tèrmica uni-
dimensional, de forma que en un temps ∆t la meitat es mouen una distància d cap a la dreta
i l'altra meitat la mateixa distància cap a l'esquerra. El flux net de portadors en xo en aquest
∆t i en el sentit de les x creixents serà:
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És a dir, el flux es proporcional a la derivada de la concentració i amb signe negatiu. Aquest
signe indica que els portadors es mouen des dels punts de concentració més gran cap els
de concentració més petita. A la figura 1.16.b es mostra l'evolució en els temps de quatre
portadors situats inicialment a la casella de l'esquerra. Com es pot observar, la seva difusió
tendeix a igualar les concentracions a totes les caselles, situació que un cop aconseguida és
estable en el temps.
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Figura 1.16  a) Flux de portadors a través de xo degut a la difusió. b) La difusió tendeix a
igualar la concentració en tots els punts

Generalitzant el resultat 1.20, els fluxos d'electrons i forats a través d'una secció d'àrea
unitària situada en xo seran:

dx

dn
D

dx

dp
D nnpp −=−= φφ (1.21)

Els coeficients Dp i Dn s'anomenen constants de difusió (o difusivitats) de forats i electrons
respectivament i depenen de la seva velocitat i del temps entre dispersions.

Com que els electrons i forats tenen càrrega elèctrica, el flux d'aquests portadors produeix
un corrent elèctric anomenat corrent de difusió. Les seves densitats són:

dx

dn
qDJ

dx

dp
qDJ ndnpdp +=−= (1.22)

Noteu que el corrent portat pels electrons té signe contrari al dels forats, ja que hem
multiplicat el flux (negatiu) per la seva càrrega elèctrica (negativa).

Exercici 1.10

Quina serà la densitat del corrent de difusió de forats si la seva concentració és p(x) =
1016·exp(-105x) cm-3? Dades: Dp = 12.5 cm2/s.

D'acord amb 1.22: Jdn = -qDp(dp/dx) = -qDp1016·exp(-105x)·(-105) = 2·103·exp(-105x) A/cm2.

1.3.3 Desplaçament de portadors per un camp elèctric

El camp elèctric produeix una força que actua sobre les càrregues elèctriques. La força té el
sentit del camp per a les càrregues positives i el sentit contrari per a les negatives. Aquesta
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força produeix un desplaçament o arrossegament dels portadors, el qual dóna lloc al corrent
d'arrossegament.

L'acció del camp elèctric es superposa al moviment d'agitació tèrmica dels portadors. Actua
durant els desplaçaments lliures entre les dispersions del portador i desvia el portador
segons el sentit de la seva força. A la figura 1.17 es representa l'acció del camp elèctric
superposada a l'agitació tèrmica. Aquests desplaçaments addicionals tenen sempre el
mateix sentit i es donen en tots els portadors, per la qual cosa un conjunt d'electrons
experimenta un desplaçament net a causa de l'arrossegament del camp elèctric. La velocitat
d'arrossegament és aquest desplaçament net dividit pel temps en el qual s'ha produït.

o

F

Figura 1.17  Superposició del moviment d'arrossegament sobre el d'agitació tèrmica

L'energia cinètica que el camp proporciona al portador en cada trajecte lliure es transfereix
al cristall en els processos de dispersió en forma de calor, per la qual cosa el material
s’escalfa. Aquest fenomen és conegut com a efecte Joule. A causa  d’aquesta transferència
d’energia els portadors es mouen amb una velocitat d'arrossegament constant (és a dir, no
guanyen energia cinètica) en lloc de moure's amb acceleració constant com succeeix en el
buit. La velocitat d'arrossegament és funció del camp elèctric i varia de la forma
representada a la figura 1.18. Noteu que quan el camp elèctric és intens (en el silici, superior
a uns 30 kV/cm) la velocitat deixa d'augmentar i adquireix un valor anomenat velocitat de
saturació, que sol estar al voltant de 107 cm/s. Per a camps elèctrics petits, però, la velocitat
és proporcional al camp elèctric. Aquesta constant de proporcionalitat s'anomena mobilitat
del portador.

elnnelpp EvEv
r

r

r

r

µµ −== (1.23)

v

v

n

p

10  cm/s7

el

v

E       (kV/cm)
1 30

Figura 1.18  Velocitat d'arrossegament en funció del camp elèctric
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Les mobilitats i les constants de difusió es relacionen a través de les relacions d’Einstein:

q

Tk
D

q

Tk
D B

nn
B

pp µµ == (1.24)

L'expressió (kBT/q) té dimensions de tensió, per la qual cosa se l'anomena tensió tèrmica Vt:

q

Tk
V B

t = (1.25)

A temperatura ambient Vt val aproximadament 25 mV.

Exercici 1.11

Quina serà la velocitat d'arrossegament dels electrons en una mostra de silici sota un camp
elèctric de 1 kV/cm si µn = 1500 cm2/Vs. Repetiu-ho per a una mostra de GaAs sabent que
per aquest material µn = 8500 cm2/Vs.

D'acord amb 1.23: vn = µn·Eel; Per tant, vn(Si) = 1.5·106 cm/s; vn(GaAs) = 8.5·106 cm/s. Noteu
que els electrons es mouen a una velocitat 5 vegades més gran en el GaAs que en el Si.

1.3.4 Corrent d'arrossegament

S'anomena corrent d'arrossegament l’originat per un camp elèctric. Quan en un
semiconductor és present un camp elèctric, els portadors experimenten unes velocitats
mitjanes de desplaçament, vn i vp, que depenen del camp elèctric, tal com es mostra a la
figura 1.18.

Per calcular el valor d'aquest corrent, considerem la figura 1.19, en la qual es presenta un
semiconductor de secció A que té aplicat un camp elèctric Eel. Suposem, de moment, que
aquest semiconductor només té càrregues positives que es mouen a la velocitat
d'arrossegament vp. En un temps dt, aquestes càrregues s'hauran desplaçat una distància
vpdt. Per tant, les càrregues que travessaran la secció A en aquest dt seran les contingudes
en el cilindre de base A i altura vpdt. El nombre de càrregues en aquest cilindre serà el
producte de la densitat de portadors, p, pel volum del cilindre, Avpdt. Com que cada portador
té una càrrega q, la càrrega elèctrica que haurà travessat la secció A en el dt serà dQp =
q·p·(Avpdt). Per tant, el corrent portat per les càrregues positives a través de la secció A
serà:

pqAv
dt

dtqpAv

dt

dQ
I p

pp

ap ==≡ (1.26)
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Figura 1.19  Corrent d'arrossegament en un semiconductor amb només portadors positius
(part superior) i amb els dos tipus de portadors (part inferior)

Imaginem per un moment que canviés només el signe de la càrrega dels portadors, és a dir,
portadors negatius movent-se cap a la dreta. Això provocaria un canvi de signe del corrent,
ja que ara dQp seria negatiu. Imaginem a continuació que el sentit del moviment d'aquestes
càrregues negatives s'inverteix. Aquest canvi provocaria un nou canvi en el signe del
corrent, que hauria de passar de negatiu a positiu. Per tant, càrregues negatives movent-se
en sentit contrari que les positives produeixen un corrent del mateix signe que el portat per
les càrregues positives. Això és precisament el que succeeix en un semiconductor que té els
dos tipus de portadors, i al qual s'aplica un camp elèctric. Les càrregues positives es mouen
en la mateixa direcció que el camp elèctric i porten el corrent Ip donat per 1.26; les càrregues
negatives es mouen en sentit contrari i porten un corrent In del mateix signe que Ip. Aquest
corrent In és:

nqAvI nan = (1.27)

Per tant, la densitat del corrent total serà:

nqAvpqAvIII npanapa +=+= (1.28)

Noteu que aquestes relacions han estat deduïdes partint d’unes velocitats vp i vn dels
portadors, per la qual cosa tenen una validesa general no restringida a la presència d’un
camp elèctric. Si aquestes velocitats són creades per un camp elèctric petit, vp i vn són
proporcionals al camp i 1.28 es pot expressar com:

elelnpelnelpanapa EEnpqnEqpEqJJJ ⋅=+=+=+= σµµµµ )( (1.29)

La proporcionalitat entre la densitat de corrent i el camp elèctric es coneix com a llei d’Ohm.
La constant de proporcionalitat σ s’anomena conductivitat i és funció del dopatge. Noteu
també que en un semiconductor extrínsec el corrent d’arrossegament dels minoritaris serà
molt inferior al dels majoritaris, ja que el camp elèctric és el mateix i les concentracions són
molt diferents.
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Exercici 1.12

Quina seria la densitat del corrent d'arrossegament en la mostra de silici de l’exercici
anterior si la concentració d'electrons fos n = 1015 cm-3.

D'acord amb 1.27 i tenint en compte el resultat de l'exercici anterior, Jna = qnvn = 240 A/cm2.

Exercici 1.13

Repetiu l'exercici anterior però ara per a un camp elèctric de 105V/cm. Dada: vsat = 107 cm/s.

Observant la gràfica 1.17, veiem que la velocitat dels electrons serà la de saturació: vn = 107

cm/s. Per tant, Jan = qnvn = 166 A/cm2.

QÜESTIONARI 1.3.a

1. Considerem l’experiment següent. Dipositem una gota de tinta en la superfície de
l’aigua d’un vas i deixem el sistema en repòs. Expliqueu què passarà al cap d’un
temps fent servir els conceptes d’agitació tèrmica i de difusió de les molècules d’un
fluid.

2. Repetim l’experiment anterior però amb l’aigua i la tinta glaçades. Responeu les
mateixes qüestions.

3. A la regió de base d’un transistor bipolar el camp elèctric és nul i la distribució
d’electrons es pot aproximar per l’expressió n(x)= n(0) [(wB-x)/wB], on 0<x<wB.
Trobeu l’expressió dels corrents de difusió d’electrons.

4. És correcte afirmar que, donat un camp elèctric aplicat a un semiconductor, el
sentit del corrent elèctric depèn de si el material és de tipus P o de tipus N?

5. Suposant que la relació de proporcionalitat entre la velocitat dels portadors i el
camp elèctric (aproximació de mobilitat) és acceptable fins a valors del camp de 103

V/cm, es demana:
a) calcular la tensió màxima que podem aplicar entre dos punts separats 100 µm
sense sortir d'aquesta aproximació;
b) trobar la mobilitat dels forats, sabent que la densitat de corrent en el límit
d'aquesta regió és de 4000 A/cm2 i que el semiconductor és de tipus P amb un
dopatge uniforme de 5×1016 acceptors/cm3.

6. En una regió d’un semiconductor on la concentració d’electrons és de 1015 cm-3 hi
ha un camp elèctric E. Calculeu el valor del corrent d’arrossegament  d’electrons  en
els  dos  casos  següents:  a) E = 102 V/cm i b) E = 105 V/cm. Tingueu en compte la
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dependència de la velocitat amb el camp elèctric. Dades: µn = 1500 cm2/Vs; vnsat =
107 cm/s.

1.3.5 Resistència d'un semiconductor

Quan s'aplica una diferència de potencial V entre dos punts d'un semiconductor separats
una distància L, es crea un camp elèctric, el qual origina un corrent d'arrossegament (vegeu
la figura 1.20). Si el semiconductor és homogeni, el camp elèctric es pot aproximar per:

L

V
Eel = (1.30)

L

I

V

A

Figura 1.20  Corrent originat per una diferència de potencial aplicat al semiconductor

Substituint aquest valor a 1.29, resulta:

R

V
V

L

A
npq

L

V
npqAI npnp =+=+= )()( µµµµ (1.31)

És a dir, en aplicar una diferència de potencial V s'origina un corrent proporcional a V.
Aquesta és precisament una altra formulació de la llei d'Ohm, essent la constant de
proporcionalitat 1/R. R s’anomena resistència del semiconductor. El seu valor és:

)(
11

)(
1

pnq
A

L

A

L

pnq
R pn

pn

µµ
ρ

σ
σµµ

+===
+

= (1.32)

La variable del semiconductor. La inversa de la conductivitat σ és la resistivitat ρ. Noteu que
la resistència depèn de la geometria del semiconductor i de les densitats de portadors.
Augmenta quan ho fa la longitud L del semiconductor i disminueix en augmentar la seva
secció A. També varia amb el dopatge. Per a un semiconductor N, n ≅ ND i p <<n, i per tant,
σ ≅ qµnND. Anàlogament, per a un semiconductor P, σ ≅ qµpNA. A la figura 1.21 es
representen els valors experimentals de la resistivitat del silici en funció del dopatge.

Noteu, finalment, que la validesa de 1.32 pressuposa la de 1.29, la qual només és certa per
a camps petits. Si els camps augmenten considerablement, les velocitats dels portadors
deixen de ser proporcionals al camp elèctric (la mobilitat efectiva disminueix) i la resistivitat
del semiconductor augmenta.
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Figura 1.21  Valors experimentals de la resistivitat del silici en funció del dopatge

Exercici 1.14

A la figura 1.21 s'observa que la resistivitat del silici per ND = 3·1019 cm-3 és de 2·10-3 Ω.cm.
Quina serà la mobilitat µn?

La resistivitat és ρ = [q(µnn+µpp)]-1 ≅ [qµnND]-1, ja que n ≅ ND >> p. Per tant, µn = 1/ ρqND =
104 cm2/Vs.

Exercici 1.15

Quina resistència presentarà una mostra de semiconductor de l’exercici anterior d'una
longitud d’1mm i una secció de 0.1 mm2?

D'acord amb 1.32:  R = ρ(L/A) = 2·10-3(10-1/0.1·10-2) = 0.2 Ω.
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QÜESTIONARI 1.3.b

1. Quin dopatge ha de tenir un silici de tipus N per tal que la seva resistivitat sigui de
1 Ω×cm? I si el silici és de tipus P? Podem prendre per la mobilitat dels electrons el
valor 1200 cm2/(Vs) i per la dels forats 400 cm2/(Vs).

2. Una mostra de silici de tipus N que fa 1 mm de llargada i té una secció de 0.1
mm2 té una resistència de 100 Ω. Sabent que el seu dopatge és de 1016

donadors/cm3, quina és la  mobilitat dels electrons?

3. Una regió d'un dispositiu és silici de tipus P amb una concentració d'impureses de
8×1016 cm-3. Les seves dimensions són 10 µm de llargada i 25 µm ×25 µm  de
secció. La mobilitat dels portadors majoritaris val 400 cm2/(Vs). Calculeu quin
corrent màxim pot suportar per tal que la caiguda de tensió entre els extrems no
passi de 100 mV.

4. Una mostra de silici de 100 µm  de llargada i 10 µm ×1 µm  de secció presenta
una resistència entre els seus extrems de 1 kΩ quan s’hi aplica una tensió d’1 V.
Podem assegurar que la resistència serà la mateixa quan la tensió aplicada sigui de
100 V.

5. Una mostra de silici intrínsec presenta una resistència d’1 MΩ a la fosca. Quina
resistència presentarà quan s’il·lumini, si la il·luminació provoca un augment de les
concentracions de portadors en un factor 100.

PROBLEMA GUIAT 1.2

Es vol estudiar com varia la resistència que presenta una mostra de silici intrínsec
quan varia la temperatura. Se sap que a 300 K la resistència és de 10 kΩ i es pot
suposar que les mobilitats no varien significativament amb la temperatura. Preneu
com a dades: ni(300K) = 1.5·1010 cm-3; Eg = 1.1 eV; K = 8.62·10-5 eV/K.
1. Quan val la relació llargada/secció, L/A, sabent que µn = 1500 cm2/Vs, µp = 500
cm2/Vs.
2. A partir d’aquest apartat suposeu que  L/A = 0.05 cm-1. Trobeu l’expressió de R
en funció de la concentració intrínseca.
3. Calculeu la concentració intrínseca de portadors per a una temperatura de 250 K.
4. Quin serà el valor de la resistència a 250 K?
5. Repetiu el càlcul per a 200 K.
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1.4 EQUACIONS DE CONTINUÏTAT

Considerem un volum determinat d'un semiconductor. El nombre de portadors en aquest
volum és el resultat del balanç entre els que s’hi generen i s’hi recombinen i entre els que hi
entren i en surten del volum a través dels corrents. El resultat d'aquest balanç són les
equacions de continuïtat.

1.4.1 Deducció de les equacions de continuïtat

A la figura 1.22 es presenta un volum infinitesimal de semiconductor limitat per una secció
d'àrea A i altura dx. Se suposa que el corrent és unidimensional segons l'eix x. Un augment
del nombre de forats en aquest volum provocarà un augment de la concentració dp, i serà
dp·Adx. Aquest augment serà degut a la generació neta (g-r) i a la diferència entre el flux
que entra i el flux que surt:

dtA
q

dxxJ

q

xJ
dtAdxrgAdxdp

pp ⋅⋅






 +
−+⋅⋅−=⋅

)()(
)( (1.33)

x x+dx

J  (x) J  (x+dx)
V

pp

A

Figura 1.22  Volum del semiconductor utilitzat per calcular l'equació de continuïtat

Noteu que (g-r) és la generació neta per unitat de volum i de temps, per la qual cosa cal
multiplicar pel volum considerat i el temps dt. Per altra banda, Jp són coulombs per
centímetre quadrat de secció i per segon, i com que cada forat porta una càrrega q, cal
dividir per aquesta quantitat per trobar el flux de forats, i multiplicar per la secció i el temps
per fer el balanç en el volum considerat. Si dividim tots el membres d'aquesta equació per
A·dx·dt, i tenim en compte que Jp(x+dx) menys Jp(x) és igual a dJp, resulta:

dx

dJ

q
rg

dt

dp p1−−= (1.34)

Aquesta expressió s'anomena equació de continuïtat de forats. De forma similar, el balanç
d'electrons en aquest volum dóna:

dx

dJ

q
rg

dt

dn n1+−= (1.35)

que és l'equació de continuïtat dels electrons. Noteu que hi ha un canvi de signe en el terme
del corrent perquè la càrrega de l’electró és -q.
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En tot volum del semiconductor s'han de complir simultàniament les equacions 1.34 i 1.35,
en les quals s'ha de tenir en compte que Jp és el corrent total de forats (és a dir, la suma del
corrent d'arrossegament i del de difusió de forats) i Jn el corrent total d'electrons. A més a
més, cal tenir en compte que aquestes dues equacions no són independents, pel fet que la
recombinació r és proporcional al producte np tal com s’ha comentat a l'apartat 1.2.1.

La resolució d'un sistema de dues equacions en derivades parcials i acoblades no és en
general simple i cal normalment recórrer a tècniques del càlcul numèric. Per evitar aquest
problema se solen fer, quan es pot, aproximacions raonables que permetin simplificar-lo. Els
propers apartats tenen per objectiu presentar aquestes aproximacions.

Exercici 1.16
Raoneu el que succeiria en un semiconductor homogeni si g-r es mantingués constant,
mitjançant la integració de l'equació de continuïtat.

Com que el semiconductor és homogeni, tots els punts són idèntics i no hi ha variació
respecte a x. Per tant, l'equació de continuïtat es reduiria a dn/dt = g - r. La solució d'aquesta
equació és n = n0 + (g-r)·t. Aquest resultat indica que la concentració d'electrons creixeria
linealment amb el temps fins a valors arbitràriament elevats. Aquesta situació no es pot
mantenir de forma estacionària.

1.4.2 Les equacions de continuïtat i l'equilibri tèrmic

Com ja hem discutit, l'equilibri tèrmic és un règim estacionari (les derivades en el temps són
nul·les) i en el qual g = r.  Per tant, les equacions de continuïtat estableixen que Jp i Jn han
de ser cada una constants en x.  El valor d'aquesta constant és zero.  És a dir,  Jp(x) = 0  i
Jn(x) = 0 per a qualsevol x.

En efecte, en equilibri tèrmic el corrent total (J = Jp+Jn) ha de ser nul, ja que en cas contrari
sortiria energia constantment del volum considerat (noteu, per exemple, que un corrent en
travessar una resistència produeix calor). Per tant hauria de ser Jp = -Jn, és a dir, el corrent
hauria d'estar format per una parella electró-forat viatjant l’un al costat de l'altre. Però en
aquest cas, acabarien recombinant-se i en aquest succés alliberarien energia, per la qual
cosa el volum del semiconductor alliberaria energia al seu entorn, en contradicció amb la
definició d'equilibri tèrmic. Per tant, en equilibri tèrmic s'ha de complir:

xqualsevolaperxJxJ np  0)(0)( == (1.36)

Com que tots els termes de l'equació de continuïtat són nuls en equilibri tèrmic, aquestes
equacions només es fan servir fora de l’equilibri tèrmic. En aquestes circumstàncies les
concentracions n i p seran diferents de les d'equilibri:

pppnnn ∆+=∆+= 00 (1.37)
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on n0 i p0 són les concentracions d'equilibri tèrmic i les variables ∆n i ∆p són anomenades
concentracions en excés o simplement excessos d'electrons i de forats respecte l'equilibri.

1.4.3 La recombinació neta

La generació de portadors és deguda a la suma de la generació tèrmica i de la generació
externa originada per energia que prové de l’exterior. La generació tèrmica és inevitable, per
la qual cosa se la sol associar amb la recombinació total r :

thextthextthext grUUggrgrggrg −=−=−−=−+=− )()( (1.38)

U s’anomena recombinació neta. Noteu que en equilibri tèrmic, U és nul·la; si r és menor
que gth, U és negativa; i si r és més gran que gth, U és positiva.

La recombinació neta pot ser deguda a diversos mecanismes. El més simple és la
recombinació directa, en la qual un electró de conducció es recombina fent una transició a la
banda de valència on hi ha el forat. Aquest mecanisme sol ser dominant en els
semiconductors que emeten radiació electromagnètica. En aquest cas,

)( 00 pnnpBU −= (1.39)

ja que r és proporcional a np i gth és igual a rth, que es proporcional a n0p0. Quan el
semiconductor està en condicions de baixa injecció, és a dir, quan els excessos de
portadors són molt menors que el dopatge, l'expressió 1.39 es pot simplificar. Suposem un
semiconductor N, i que ∆n i ∆p són molt menors que els majoritaris n0 (que és el dopatge).
Aleshores:
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on τp té dimensions de temps i s'anomena temps mitjà de vida dels forats i és l'invers de
B·n0.

Un altre mecanisme de recombinació és l’anomenat de Shockley-Read-Hall, en què l’electró
que es recombina fa una primera transició des de la banda de conducció a un “centre de
recombinació” i posteriorment una segona transició des del centre de recombinació a la
banda de valència on hi ha el forat. El centre de recombinació és un nivell d’energia permès
en la banda prohibida, similar als nivells donador i acceptor però situat cap a la meitat de la
banda. És el mecanisme dominant en el silici. La recombinació neta, i la seva simplificació
per a un semiconductor N en baixa injecció, són:
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on n1 i p1 són constants que depenen de les característiques del centre de recombinació.
Noteu que en baixa injecció l'aproximació 1.40 coincideix amb 1.41.
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Finalment, un tercer mecanisme important és la recombinació Auger, en la qual un portador
es desprèn de la seva energia en excés donant-la a una altre portador del mateix tipus en
forma d’energia cinètica. Aquest mecanisme sol ser dominant quan el dopatge és molt gran.
La recombinació neta i la seva simplificació per a un semiconductor N són:
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2
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2 )()( (1.42)

amb τp l'invers de CAnn0
2. L'aproximació també coincideix amb les anteriors.

Quan coexisteixen simultàniament diversos mecanismes de recombinació, la recombinació
neta total és la suma de les diferents recombinacions netes, la qual cosa comporta que la
inversa del temps de vida resultant és la suma de les inverses dels temps de vida de cada
un dels mecanismes.

En definitiva, la recombinació neta U, en condicions de baixa injecció, es pot aproximar per
l'excés de minoritaris dividit pel temps mitjà de vida. Aquesta aproximació trenca
l'acoblament entre les dues equacions de continuïtat i permet fer l'estudi del semiconductor
resolent només l'equació de continuïtat dels minoritaris amb una U donada per:

sminoritari

sminoritari
U

τ
∆≅ (1.43)

Exercici 1.17

Calculeu el temps mitjà de vida dels forats en silici de tipus N dopat amb ND = 1020 cm-3,
suposant que el mecanisme de recombinació dominant és el d'Auger i CAn = 10-31 s-1 cm-6.

D'acord amb 1.42, el temps mitjà de vida dels forats és τp = (CAnn0
2)-1 = (CAn ND

2)-1 = 1 ns.

QÜESTIONARI 1.4.a

1. En un reactor químic hi ha un flux d'entrada de FA molècules/minut, el flux de
sortida val FB molècules/minut. La reacció a l'interior suposa una disminució d'un
nombre RI de molècules cada minut. Amb aquestes dades escriviu l'equació de
continuïtat que correspondria al sistema descrit.

2. Suposem que en un semiconductor on hi ha una generació externa de portadors
volem calcular les concentracions en excés de portadors en condicions
estacionàries. Demostreu, a partir de les equacions de continuïtat, que el resultat és

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.



50 Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments

el mateix tant si en el material hi ha unes densitats uniformes de corrent com si tots
els corrents son nuls.
3. En un semiconductor, sense generació externa de portadors, els electrons es
mouen per difusió i per l'acció d'un camp elèctric uniforme. Escriviu l'equació de
continuïtat en termes de les derivades de la concentració d'electrons, n.

4. D’acord amb les equacions de continuïtat podem tenir un semiconductor amb
unes concentracions de portadors constants en el temps, dp/dt = dn/dt = 0, però
amb g - r ≠ 0 (la generació i la recombinació totals no es cancel·len mútuament).
Representeu els perfils de les densitats de corrent Jp(x), Jn(x) en una regió on g - r
= constant. Raoneu el resultat. Pot aquest semiconductor estar en equilibri tèrmic?

5. Un semiconductor dopat amb 1016 donadors/cm3 es troba en condicions
estacionàries sotmès a un generació externa constant de portadors de velocitat gext.
La velocitat total de recombinació de les parelles electró-forat es pot calcular
mitjançant l’expressió r = knp. Per investigar el valor de la constant k observem que
quan gext = 1018 cm-3s-1 tenim uns excessos de portadors: ∆p = ∆n =1014 cm-3. Quin
valor hem d’assignar a k? Justifiqueu que treballem en baixa injecció i trobeu, a
partir d’aquí, el valor del temps de vida dels minoritaris.

6. Suposant que el semiconductor de la qüestió anterior és silici (ni= 1.5×1010 cm-3),
determineu el valor de la velocitat de generació tèrmica, gth.

1.4.4 L'equació de continuïtat en el domini temporal en un semiconductor homogeni

Considerem un semiconductor de tipus N homogeni, de forma que les variacions amb la
posició són nul·les, ja que tots els punts són idèntics. En aquest cas els termes de les
derivades dels corrents respecte la posició són zero, i les equacions 1.34 i 1.35 es
converteixen en equacions diferencials només de la variable temps.

Suposem que el semiconductor està en equilibri tèrmic en t més petit que zero, i que a partir
de t igual a zero il·luminem el semiconductor amb una radiació electromagnètica que
produeix una generació de parelles electró forat, gL, constant en tot el volum. Es vol saber
com evolucionaran les concentracions de portadors suposant que en tot moment hi ha baixa
injecció i que els excessos de portadors són iguals.

Com hem vist en l'apartat anterior, l’equació de continuïtat dels minoritaris es pot escriure de
la forma següent:
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ττ
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−=
∆

−= (1.44)

Aquesta equació diferencial només depèn de p i es pot resoldre fàcilment (vegeu apèndix
A). La solució de l'equació homogènia (dp/dt + p/τp = 0) és ph(t) = A·exp(-t/τp), i una solució
particular de la completa és pc(t) = gLτp + p0. La solució general serà la suma de la solució
homogènia i de la completa, la qual dependrà de la constant A. Per determinar aquesta
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constant i trobar la solució física cal aplicar la condició inicial: en t = 0 la concentració de
forats és p0. Per tant, la solució que s'obté és:

)1()( /
0

pt

pL egptp
ττ −−+= (1.45)

Aquest resultat indica que en l’instant t = 0 la concentració de forats minoritaris és la de
l’equilibri tèrmic, i a partir d'aquest instant augmenta exponencialment fins a arribar a un
valor asimptòtic final de p0 + gLτp. La constant de temps de la exponencial és τp, el temps de
vida dels forats, per la qual cosa, al cap d'unes tres constants de temps, és a dir de 3τp,
s'arriba al valor estacionari final. Aquest comportament es representa a la figura 1.23.

t

p(t)

p poo

∆p = g  τ  (1-exp(-t/τ   ))
L pp

3τp0

Figura 1.23  Evolució de la concentració de minoritaris produïda per una radiació
electromagnètica que produeix una gL constant a partir de t = 0

Si suposem que en tot instant l'excés d'electrons és igual al de forats, resultarà:

0
/

0 )1()( negntn nt

pL ≅−+= − ττ (1.46)

però si estem en baixa injecció n0 és molt superior a p(t), i per tant, molt més gran que ∆p(t),
per la qual cosa la solució anterior es pot aproximar per la concentració d'equilibri n0.

L’evolució de retorn a l’equilibri quan es talla l’il·luminació s’analitza a l’exercici següent.

Exercici 1.18

Suposeu que en t = to el semiconductor il·luminat que acabem d'analitzar està en règim
estacionari, i que en aquest moment es talla la il·luminació. Quina serà l'evolució dels forats?

En t = to, la concentració de forats serà p(to) = p0 + gLτp ja que s'ha la condició inicial és el
règim estacionari. A partir d'aquest instant gL = 0. L'equació de continuïtat a resoldre serà,
per tant, dp/dt = -(p-p0)/τp. La solució d'aquesta equació és p = p0 + gLτp·exp[-(t-to)/τp].
Observeu que la concentració de forats retorna al valor d'equilibri de forma exponencial amb
una constant de temps igual al temps de vida dels forats.
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1.4.5 L'equació de continuïtat en el domini espacial en règim estacionari

Considerem ara un exemple de semiconductor de tipus P en règim estacionari. Les
derivades de n i p respecte el temps seran, per tant, nul·les. Les equacions de continuïtat
1.34 i 1.35 es redueixen a equacions diferencials només en la variable x. Suposem que el
semiconductor és arbitràriament llarg, que gL i el camp elèctric en el seu interior són nuls i
que en tot moment està en baixa injecció, és a dir, n(x) << p0. Suposem finalment que en x =
0 mantenim des de l'exterior un excés d'electrons constant, ∆n(0) igual a C. Volem trobar les
concentracions n(x) i p(x) a l'interior del semiconductor.

Com que el semiconductor està en baixa injecció, l'equació de continuïtat dels minoritaris es
pot aproximar per:
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En l'ultima expressió hem considerat que el corrent d'electrons només és de difusió (Jn =
qDndn/dx), ja que el d'arrossegament és nul perquè ho és el camp elèctric. L’equació 1.47
també es coneix amb el nom d’equació de difusió-

La solució de l'equació homogènia és nh(x) = A·exp[x/√(Dnτn)] + B·exp[-x//√(Dnτn)]. Una
solució particular de la completa és nc(x) = n0. La solució general és la suma de les dues
solucions. Però per trobar la solució física cal determinar les dues constants A i B. Com que
el semiconductor és arbitràriament llarg, A ha de ser zero, ja, com que x pot ser
arbitràriament gran, la concentració creixeria exponencialment amb la distància a l'origen, la
qual cosa no té cap sentit físic. Per altra banda n(0) és igual a (n0+C). Per tant, B = C.
Substituint a la solució general, resulta:

nnDx
Cenxn

τ/
0)( −+= (1.48)

Aquest resultat indica que la concentració d'electrons a la superfície és n0+C i a mesura que
penetrem en el semiconductor la concentració tendeix exponencialment cap al valor
d'equilibri n0. La constant de temps de l'exponencial és √(Dnτn) que té dimensions de
longitud i s'anomena Ln, longitud de difusió dels electrons. Per tant, després de penetrar una
distància de 3Ln ja trobem la concentració d'equilibri n0.

x

n(t)

no

∆n = C·exp(-x/L   ))n

3L n0

C

Figura 1.24  Distribució de la concentració de minoritaris en l'interior del semiconductor
mantenint un excés constant en la superfície de valor C
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Com veurem més endavant, si el camp elèctric és nul, ha d'haver-hi neutralitat de càrrega a
l'interior del semiconductor, és a dir, l'excés de forats ha de ser igual al d'electrons. Per tant,

0
/

0)( pCepxp nnDx ≅+= − τ (1.49)

on l’última aproximació és deguda al fet que treballem en baixa injecció.

En aquest text ens limitarem a resoldre les equacions de continuïtat només en règim
estacionari (d/dt = 0) o en un semiconductor homogeni (d/dx = 0). La resolució simultània de
les equacions de continuïtat en funció de x i de t cau fora de l'abast d'aquest llibre.

Exercici 1.19

Calculeu el corrent d'electrons que haurà d'entrar al semiconductor per a x = 0 per tal de
mantenir la distribució d'electrons donada per 1.48.

Com que a l’interior del semiconductor no hi ha camp elèctric, el corrent d'electrons només
pot ser per difusió. Aquest corrent és  Jdn = qDn(dn/dx). Derivant n(x) segons 1.48, resulta
Jdn(x) = -(qDnC/Ln)·exp(-x/Ln). Per tant, Jdn(0) = -qDnC/Ln. Aquest corrent va repostant els
electrons que van desapareixent per recombinació.

QÜESTIONARI 1.4.b

1. Sigui un semiconductor dopat amb 1016 donadors per cm3. En t = 0 l'il·luminem
de forma tal que la taxa de generació és gext = 1018 cm-3s-1. En règim estacionari se
sap que ∆n = ∆p = 1014 cm-3. Calculeu les concentracions de forats i electrons,
suposant que ∆n = ∆p, en els instants t = 100 µs, 200 µs, 400 µs, i 2000 µs. A partir
de quin instant podem suposar que s’han arribat a les condicions estacionàries,
dintre un marge d’error de l’1%?

2. En el mateix semiconductor de les qüestions anteriors, una vegada assolides les
condicions estacionàries, suprimim l’excitació externa. Prenem aquest instant com el
nou origen de temps (t' = 0) per fer el proper càlcul.  Calculeu les concentracions de
portadors en els instants t' = 100 µs, 200 µs, 400 µs, i 2000 µs. A partir de quin
instant podem suposar que s’han arribat a l’estat d’equilibri, dins un marge d’error de
l’1%?

3. Suposem que som capaços de reduir el temps de vida dels portadors minoritaris
del semiconductor de les qüestions anteriors a un 20 % del valor que havíem trobat.
Responeu raonadament les qüestions següents:
a) Les concentracions de portadors en excés en condicions estacionàries són ara
més grans o més petites?
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b) Els transitoris són més llargs o més curts?
c) En relació amb aquest exemple, imagineu que la il·luminació consisteix en un tren
d’impulsos de curta durada. Com influirà τp en la resposta del semiconductor a
aquesta il·luminació?

4. La generació de 1018 cm-3s-1 de la qüestió 1 ha estat produïda per una incidència
de fotons que suposarem uniforme en tot el volum. Sabent que l’amplada de banda
prohibida del semiconductor és de 1.1 eV, calculeu el valor de la potència incident
mínima necessària per produir aquesta generació en una mostra de 500 µm×
100µm×10 µm.

5. Sigui un semiconductor de tipus P, semi-infinit (0<x<∞), amb camp elèctric intern
nul i dopatge uniforme, en condicions estacionàries, on hi ha una generació externa
uniforme de portadors de velocitat gext. El temps de vida dels minoritaris és τn. En
l'extrem x=0 la concentració de minoritaris en excés, ∆n, és nul·la. Demostreu que el
perfil ∆n(x) ve donat per l’expressió: ∆n(x) = g·τn·[1-exp(-x/Ln)], on Ln és la longitud
de difusió dels minoritaris.

6. En la qüestió anterior suposem que  Ln = 100 µm, gext = 1018 cm-3s-1, τn = 100 µs.
Calculeu les concentracions de minoritaris en excés en el punts x = 0, 100 µm, 200
µm i 2000 µm. A partir d’aquí avalueu el valor mínim de la llargada per poder
considerar la mostra semiinfinita. L’error acceptable és 1%.

PROBLEMA GUIAT 1.3

Un dels sensors emprats per detectar radiació electromagnètica és el fotoconductor,
que serà estudiat en el capítol dedicat a dispositius optoelectrònics. En aquest
dispositiu la radiació electromagnètica (fotons) genera portadors a l'interior del
semiconductor i, com a conseqüència d'aquest fet, la resistència del material varia.
Aquesta variació és utilitzada per detectar la presència de radiació.
Suposem un semiconductor de tipus P dopat amb 1013 acceptors /cm3. La seva
longitud és 1 mm i la seva secció 10-2 cm2. Es demana:
a) El valor de la resistència a la fosca a 300 K. Dades: ni = 1.5·1010 cm-3, µn = 1500
cm2/Vs; µp = 500 cm2/Vs.
b) S'il·lumina el semiconductor amb un pols de llum que genera portadors
uniformement en tot el volum. La velocitat de generació, gL(t) (cm-3s-1), presenta una
dependència amb el temps donada per l'expressió: gL(x) = go·exp(-t/τL).
Trobeu l'excés de concentració d'electrons ∆n(t) resolent l'equació diferencial
corresponent i suposant que la recombinació neta és U = ∆n/τn. Quina és la condició
inicial en aquest cas?
c) Quan go = 5·1018 cm-3s-1, τL = 2τn = 2 µs, la solució de l'apartat anterior és:
∆n(t) = 1013[exp(-t/2µs) - exp(-t/1µs)] cm-3.
Trobeu la resistència que presentarà el semiconductor en funció del temps i
representeu-la gràficament.
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PROBLEMA GUIAT 1.5

Una cèl·lula solar fotovoltaica és un dispositiu que genera un corrent elèctric en ser
il·luminada per la radiació solar. Més endavant es justificarà que està formada per
un semiconductor que té dues parts: una amb dopatge de tipus P i l'altra de tipus N
(junció PN). El corrent que es col·lecta està constituït per portadors minoritaris
fotogenerats en les dues regions esmentades. Per fer una primera aproximació a
l'anàlisi d'aquest dispositiu, considerem només un semiconductor de tipus N dopat
amb 10 16 acceptors/cm3, que s'estén des de l'origen fins a valors arbitràriament
grans de x. La radiació produeix una generació de parells electró-forat de velocitat
gL(x) (cm-3s-1) donada per l'expressió:   gL(x) = go·exp(-αx).
a) Trobar la distribució de portadors minoritaris ∆p(x), resolent l'equació de
continuïtat. Considereu que en aquest dispositiu es manté en tot moment la condició
de contorn ∆p(0) = 0 i que el material es arbitràriament llarg.
b) Suposant que per a go = 1020 cm-3s-1, Dp = 100 cm2/s, τp = 10-4 s,  α = 103 cm-1, la
solució és:       ∆p(x) = 1012·[exp(-10x) - exp(-103x)] cm-3, on x està expressada en
cm, trobeu la densitat de corrent de forats en el punt x=0. Suposeu que en tota la
regió el camp elèctric és nul.
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1.5 CAMPS I CÀRREGUES EN UN SEMICONDUCTOR

A l'interior del semiconductor hi ha càrregues elèctriques positives, com els forats i les
impureses donadores que han cedit l'electró, i càrregues elèctriques negatives, com els
electrons lliures i les impureses acceptores ionitzades. Evidentment hi ha moltes més
càrregues elèctriques com els electrons de valència i els nuclis atòmics, però suposarem
que aquestes càrregues estan neutralitzades entre elles en tots els punts. Com és ben
sabut, les càrregues elèctriques creen camps elèctrics, i aquests originen diferències de
potencial. L'objectiu d'aquest apartat és analitzar aquestes qüestions.

1.5.1 Distribucions de càrrega. Lleis de Gauss i de Poisson

La densitat de càrrega neta en un punt del semiconductor, ρ(x), és el balanç entre les
càrregues positives i les negatives presents en aquest punt:
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La llei de Gauss estableix que la relació entre la densitat de càrrega i el camp elèctric és:
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essent ε la constant dielèctrica del semiconductor.

L'existència d'un camp elèctric en un punt produeix una diferència de potencial. La relació
entre el camp elèctric i el potencial és:
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La llei de Poisson combina les dues relacions anteriors:

ε
ρ−=−=

dx

dE

dx

Vd el

2

2

(1.53)

Exercici 1.20

Suposem que la densitat de càrrega d'un semiconductor és zero fins a x = 0 i a partir
d'aquest punt pren el valor constant ρ = a. Calculeu el camp elèctric i el potencial generats
per aquesta càrrega suposant que Eel(0) = 0 i que V(0) = Vo.

Aplicant 1.51 resulta:  Eel(x) = (a/ε)x,    És a dir, el camp elèctric augmenta linealment amb x.
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Aplicant ara 1.52, resulta:   V(x) = Vo + (a/2ε)·x2.  El potencial augmenta quadràticament amb
la posició.

QÜESTIONARI 1.5.a

1. Apliquem una diferència de potencial V entre els terminals d'un semiconductor
uniforme, de longitud L i secció A. Escriviu l'expressió del camp elèctric a l'interior
del semiconductor i justifiqueu la resposta.

2. A l’interior d’una regió en un cristall de silici hi ha un potencial elèctric:
V(x) = Vo·[1-(x/xo)

2]  amb Vo = 10 V, xo = 10 µm,   0<x<10µm
Calculeu la distribució de camp elèctric i de càrrega a dins del semiconductor. Dada:
ε = 10-12 F/cm.

3. Suposem que a l’interior d’un material amb una constant dielèctrica ε = 10-12 F/cm
hi ha una distribució de càrrega ρ(x) = 1.6 µC/cm3 en la regió 0<x<100 µm. La
llargada de la mostra va de x=0 a x=200 µm. Calculeu el perfil de camp elèctric dins
el material. Quina concentració d'impureses ionitzades d’un semiconductor farien
falta per crear la densitat de càrrega donada?

4. Quina forma geomètrica tindrà el perfil del camp elèctric que resultaria de les
distribucions de càrrega representades en les següents figures 1 i 2.

x

ρ

figura 1

x

ρ

figura 2

5. Si en una regió 0<x<5µm d’un cristall de silici amb un dopatge de 1015

donadors/cm3 poguéssim suprimir els portadors de corrent, com seria el camp
elèctric a l’interior del material? Calculeu la diferència de potencial entre els seus

extrems. Dada: =Siε  10-12 F/cm.

6. Demostreu que l’interior d’un semiconductor N on hi ha un camp elèctric constant
és neutre (la densitat de càrrega és igual a zero). Quina relació hi haurà entre les
concentracions de portadors i ND en aquest cas?  Quina condició addicional s'ha de
complir perquè puguem identificar la concentració de majoritaris amb la d'àtoms
dopants?
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1.5.2 Les aproximacions de buidament i de quasi-neutralitat

Per conèixer el comportament d'un dispositiu cal saber les concentracions de portadors i el
potencial en cadascun dels seus punts. Derivant el potencial tenim el camp elèctric en el
punt considerat, i coneixent les concentracions n i p en aquest punt tenim els corrents
d'arrossegament i de difusió. La diferència de potencial entre els terminals dels dispositius
és la tensió aplicada que origina els corrents calculats.

Les concentracions i el potencial en cada punt del dispositiu han de complir les equacions
generals del semiconductor, és a dir, les equacions de continuïtat (1.34) i (1.35) i l'equació
de Poisson (1.53). Noteu que es poden formular com un sistema de tres equacions
diferencials en les variables n, p i V, i que han de satisfer unes determinades condicions de
contorn dependents de les tensions aplicades. Resoldre aquest sistema és, en general, una
tasca difícil que sol exigir la utilització de tècniques de càlcul numèric perquè no existeix una
expressió matemàtica que proporcioni la solució.

Per aquest motiu és molt important simplificar el problema general i obtenir aproximacions
raonables fàcils d'aconseguir matemàticament i que ens permetin entendre físicament el
comportament del dispositiu (per exemple, per què un díode deixa passar el corrent en un
sentit i el bloqueja en sentit contrari?, o quins paràmetres tenen més influència en el
rendiment de conversió energètica d'una cel·lula solar?). Avui dia està a l'abast de tothom
obtenir solucions més exactes a partir d'una aproximació inicial utilitzant programes
informàtics de càlcul numèric.

Dues de les aproximacions més utilitzades per evitar haver de resoldre el sistema general
d'equacions diferencials del semiconductor fan referència a l'equació de Poisson. Quan en
una regió del semiconductor [p(x)-n(x)] és molt menor que [ND

+(x)-NA
-(x)], es diu que la regió

està buida o despoblada de portadors i la densitat de càrrega es pot aproximar per:

[ ])()()( xNxNqx AD

−+ −≅ρ (1.54)

Aquesta aproximació, que és el punt de partida del proper capítol dedicat a l'anàlisi de la
junció PN, s'anomena aproximació de buidament.

Una altra situació es dóna quan [p(x)-n(x)] es molt similar a [ND
+(x)-NA

-(x)]. En aquest cas la
densitat de càrrega ρ(x) << q[ND

+(x)-NA
-(x)]. Es diu que es tracta d'una regió quasi neutra i

l'aproximació que es fa és:

)()()()( xNxNxnxp AD

−+ −≅− (1.55)

És a dir, es suposa que els majoritaris coincideixen amb el dopatge.

Com que els dopatges són coneguts, les dues aproximacions independitzen el potencial i el
camp elèctric de n i p, la qual cosa permet desacoblar l'equació de Poisson i les de
continuïtat. L'aplicació d'aquestes aproximacions a l'anàlisi aproximat de dispositius es veurà
en els propers capítols.
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Exercici 1.21

Demostreu que en una regió en la qual el camp elèctric sigui constant hi ha neutralitat de
càrrega.

La llei de Gauss estableix que ρ(x) = ε·(dEel/dx). Per tant, si Eel és constant, ρ = 0, cosa que
indica que hi ha neutralitat de càrrega. En aquest cas, n - p = ND -NA i si estem en baixa
injecció els majoritaris coincideixen amb el dopat net. Si el semiconductor és de tipus N i
mentre n sigui molt més gran que p, es podrà aproximar n pel dopatge donador net.

1.5.3 Camp elèctric creat per un dopatge variable

Quan el dopatge és variable, les concentracions de portadors també ho són, i en
conseqüència es produeixen corrents de difusió que tendeixen a igualar les concentracions
en tots els punts. Com que les impureses estan fixes en el cristall, el desplaçament dels
portadors origina densitats de càrrega al llarg del dispositiu. Aquests dipols de càrrega
produeixen camps elèctrics que provoquen corrents d'arrossegament, els quals fan variar
els dipols inicials de càrrega, ja que impliquen nous desplaçaments de portadors. Al final,
però, s'aconsegueix arribar a una situació estacionària, l’equilibri tèrmic.

Un semiconductor amb dopatge no uniforme en equilibri tèrmic presenta densitats de
càrrega, camps elèctrics i diferències de potencial en el seu interior, el balanç de les quals
dóna lloc al compliment de la condició que caracteritza l'equilibri: el corrent d'electrons i el
de forats han de ser nuls en tots els punts de semiconductor. Així doncs:

dx

dp

p
VE

dx

dp
qDEpqxJ telpelpp

0

0

0
0

1
0)( =⇒=−= µ (1.56)

on hem fet servir la relació d’Einstein (1.24) entre D i µ. També:

dx

dn

n
VE

dx

dn
qDEnqxJ telnelnn

0

0

0
0

1
0)( −=⇒=+= µ (1.57)

El lector pot comprovar que aquestes dues relacions del camp elèctric són equivalents, ja
que en equilibri tèrmic es compleix la llei d'acció de masses, n0p0=ni

2.

Les expressions 1.56 i 1.57 permeten calcular directament el camp elèctric en equilibri
tèrmic produït per un dopatge no uniforme si es pot fer l'aproximació de quasi neutralitat. En
aquest cas, només cal substituir en aquestes expressions el portador majoritari pel dopatge.
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Exercici 1.22

Calculeu el camp elèctric produït per un dopatge de valor NA(x) = 1019·exp(-104·x2) cm-3.

Suposeu quasi-neutralitat de càrrega.

Per la hipòtesi de quasi-neutralitat p0(x) = NA(x). Aplicant 1.56 resulta Eel(x) = -500·x V/cm.

Exercici 1.23

A partir del resultat de l’exercici anterior, trobeu per a quin interval de valors de x és vàlida
l’aproximació de quasi neutralitat.

A partir de l’expressió de densitat de càrrega 1.50, trobem:   p = NA + n + ρ/q.  Per poder
aproximar els forats majoritaris pel dopatge cal que n << NA  i que ρ/q << NA. La primera
condició implica que ni

2/ NA  << NA , és a dir, NA 2 >> ni
2. Per analitzar la segona condició cal

trobar prèviament ρ. Per la llei de Gauss ρ és la derivada de Eel multiplicada per ε. Operant
resulta ρ = -500·10-12 C/cm3 i ρ/q = 3.1·109 cm-3. Per tant, caldrà que NA sigui molt més gran
que 3.1·109 cm-3. Prenent com “molt més gran” un factor 10, resulta que NA ha de ser més
gran que 5·1010 cm-3. A partir d’aquí és immediat trobar l’interval de x demanat.

QÜESTIONARI 1.5.b

1. Sigui un semiconductor de tipus N amb una distribució variable de donadors
ND(x). Suposarem que la concentració de portadors majoritaris és aproximadament
la mateixa que la d'impureses. Demostreu que, en equilibri tèrmic, és igual calcular
el camp elèctric dins el material a partir de la condició Jn(x)=0 com fer-ho a partir de
Jp(x)=0.

2. Calculeu les densitats de corrent de difusió dels dos tipus de portadors associats
als perfils de portadors:
n(x) = 1016·exp[-x/10µm)]  cm-3

p(x) = 2.25·104·exp[x/10µm)]  cm-3

on x varia entre 0 i 50 µm. Els coeficients de difusió dels portadors són Dn=750
cm2/(Vs), Dp=300 cm2/(Vs). És incompatible aquest resultat amb l'equilibri tèrmic del
material? Raoneu la resposta.

3. Calculeu els corrents d’arrossegament que ha d’haver-hi en el semiconductor
perquè es compleixi la condició d’equilibri Jp = Jn = 0. Comproveu que el corrent
d’arrossegament de minoritaris és negligible davant del de majoritaris. Determineu el
perfil de camp elèctric necessari per provocar el corrent d’arrossegament de
majoritaris trobat. Dada: kT/q= 0.025 V.
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4. Demostreu que en el cas particular del camp elèctric determinat en la qüestió
anterior la densitat de càrrega associada és nul·la. Vist aquest resultat, discutiu quin
origen té el camp elèctric. Calculeu el perfil de dopatge del material.

5. El perfil trobat en la qüestió anterior és còmode perquè permet càlculs senzills
però és poc realista. En prendrem ara un altre que trobarem sovint en dispositius
semiconductors: NA(x)=1019 cm-3 × exp{-(x/10-4 cm)2} per 0<x< 4 µm. Trobeu
l'expressió del camp elèctric dins el semiconductor en equilibri tèrmic. Verifiqueu que
ara ja no es complirà que la densitat de càrrega és exactament zero.

6. Tenim una barra infinita de silici. Per a x<0 el dopatge és de 1016 donadors/cm3

mentre que per a x>0 és de 2×1016 donadors/cm3 (perfil en esglaó).
a) Raoneu que en les proximitats de x=0 no és vàlida l’aproximació n(x) = ND(x).
b) Tenint en compte que les regions molt allunyades de x=0 no “notaran” l’esglaó de
dopatge, deduïu, de manera qualitativa, com serà el perfil n(x). Representeu-lo
gràficament superposat damunt el de ND(x).
c) A partir del resultat anterior feu un diagrama qualitatiu de la distribució de càrrega,
camp i potencial en les proximitats de x =0.
d) Calculeu la diferència de potencial entre els extrems del semiconductor.
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1.6 DIAGRAMA DE BANDES D'ENERGIA EN UN SEMICONDUCTOR

El diagrama de bandes d'energia és una representació gràfica dels nivells d'energia que
tenen els electrons a llarg del semiconductor. Un exemple de diagrama de bandes és el
representat a la figura 1.25. Com es pot veure, en cada punt del semiconductor hi ha definits
els nivells d'energia Ec i Ev que limiten les bandes de conducció i de valència i, per tant, la
banda prohibida. Però aquests nivells varien d'un punt a l'altre si bé es manté constant la
diferència entre ells, que és l’amplada de la banda prohibida Eg, que només depèn del
material semiconductor.

El punt de partida per obtenir el diagrama de bandes és la representació del nivell de Fermi
del semiconductor en equilibri tèrmic. Com hem dit en apartats anteriors, aquest nivell en
equilibri tèrmic és constant en tots els punts del semiconductor. En variar el dopatge entre
dos punts varia la posició del nivell de Fermi respecte a les bandes, per la qual cosa els
nivells Ec i Ev s'han d'anar "adaptant" al llarg del semiconductor perquè Ef és constant. Així,
en la figura 1.25 es mostra que a prop del origen de coordenades el semiconductor és de
tipus N, ja que Ec és a prop de Ef, mentre que a l'altre extrem serà de tipus P perquè Ef és
molt pròxim a Ev.

E c

E v

E

fE
cin

x

x

E

el

-

E

E fi
E

1

Eel

Figura 1.25  a) Diagrama de bandes en equilibri tèrmic. b) Camp elèctric

El diagrama de bandes dóna molta informació sobre les característiques del semiconductor.
Per exemple, indica les regions on hi ha camps elèctrics i el seus valors. A l'apartat 1.1.3 es
va justificar que Ec és l'energia potencial dels electrons lliures. Un electró de la banda de
conducció d'energia total E1 (més gran que Ec), tindrà una energia cinètica de valor (E1-Ec) i
una energia potencial Ec. La física dels camps conservatius, com és el cas del camp elèctric
d'un semiconductor sense gradients de temperatura ni camps magnètics, demostra que
l'energia cinética guanyada per l'electró en una regió del semiconductor, en la qual hi ha un
camp elèctric efectiu sobre els electrons Eeln que accelera a l'electró, és a canvi de perdre
energia potencial:

dx

dE

q
EdEdxEqdE c

ecencin

1
)( lnln =⇒−=−= (1.58)

El camp elèctric efectiu que actua sobre el electró produeix, per tant, un curvatura del nivell
Ec. De forma similar, el camp elèctric efectiu que actua sobre un forat, Eelp, produeix una
curvatura del nivell Ev:
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dx

dE

q
E v

elp

1= (1.59)

En els semiconductors elementals, com el silici i el germani, els nivells Ec i Ev són paral·lels,
per la qual cosa les seves derivades són iguals i el camp elèctric efectiu per electrons
coincideix amb el camp elèctric efectiu per forats:

dx

dE

qdx

dE

qdx

dE

q
EEE

ficv

elpeel

111
ln ===== (1.60)

però en un semiconductor compost Eg pot ser variable. En aquest cas, Ec i Ev deixen de ser
paral·lels i els camps elèctrics efectius sobre electrons i forats són diferents. En aquest fet
es basen les propietats específiques de les heteroestructures.

La curvatura de Ec i de Ev a la regió central de la figura 1.25 indica que hi ha un camp
elèctric positiu en aquesta regió del semiconductor. Considerem l'electró d'energia E1 en una
posició x propera a l’origen. L'energia cinètica d'aquest electró serà E1 - Ec, la qual cosa vol
dir que tindrà una determinada velocitat que suposarem que va en direcció a les x més
positives. Quan aquest electró penetra en la regió central en què hi ha el camp elèctric,
aquest el frena, ja que l'electró és una càrrega negativa. Aquesta acció de fre anirà
acompanyada d'una disminució de la seva velocitat, i per tant de la seva energia cinètica,
cosa que es fa palesa per la disminució de E1-Ec en aquesta regió. Quan el camp elèctric
aconsegueix frenar del tot l'electró, la velocitat d'aquest és nul·la, i també ho és la seva
energia cinètica. Això succeeix quan el nivell E1 "toca" a Ec. En aquest punt l'electró està
parat. A partir d'aquest moment el camp elèctric accelera l'electró en sentit contrari, en
direcció l’origen de coordenades, de forma que progressivament va guanyant velocitat i
energia cinètica, fins que surt de la regió on hi ha el camp elèctric. Es diu, aleshores, que el
camp elèctric confina aquest electró a la regió esquerra. Només poden evitar el confinament
aquells electrons que tenen una energia cinètica superior a l'esglaó que els presenta
l’increment del nivell Ec a la regió central, és a dir, aquells electrons com que tenen molta
velocitat no arriben a ser frenats del tot pel camp elèctric.

Un raonament similar s'aplica als forats de la regió dreta de la part central. L'energia cinètica
d'un forat és Ev-E2. Quan el forat va en direcció a l’origen de coordenades i entra en la regió
on hi ha el camp, aquest el frena i fa disminuir la seva energia cinètica. Quan el nivell
d'energia del forat, E2, "toca" Ev, el forat queda frenat pel camp elèctric i inicia el seu
retrocés a la seva regió de partida impulsat pel camp. També es diu que les bandes
confinen aquest forat a la regió de la dreta. Només poden arribar a la regió de l'esquerra els
forats amb una energia cinètica Ev-E2 més gran que l'esglaó que els presenta la curvatura
del nivell Ev.

L'estructura de bandes també és pot relacionar amb el potencial. En efecte,
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dV
E

dx

dE

q
−−=⇒−== (1.61)

on Er és una constant d’integració. Noteu que l’expressió obtinguda mostra que la diferència
de potencial entre dos punts és la diferència de Efi entre aquests punts dividida per (–q):
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Quan es fa Er = Ef en 1.61, ja que en equilibri tèrmic Ef és constant, el potencial s’anomena
intrínsec i es representa per φi:

)(
1

fifi EE
q

−=φ (1.63)

Noteu que el potencial intrínsec és nul en un semiconductor intrínsec, positiu en un de tipus
N i negatiu si és de tipus P. L’expressió 1.63 permet expressar les concentracions en
equilibri (expressions 1.16) en funció del potencial intrínsec:

titi V

i

V

i enpenn /
0

/
0

φφ −== (1.64)

També és interessant comprovar que si es substitueix a l'expressió 1.57 (esquerra) que
estableix que el corrent en equilibri és nul, l’expressió 1.60 del camp elèctric en funció de Efi,
i l'expressió 1.16 de les concentracions d'equilibri en funció de ni i de Efi, s'obtenen les
relacions d'Einstein entre les constants de difusió i les mobilitats.

Fora de l’equilibri tèrmic les concentracions també s’expressen en funció del potencials. Així,
les expressions 1.17 es converteixen en:

tiptni
V

i

V

i enpenn
/)(/)( φφφφ −− == (1.65)

on φi s’anomena potencial intrínsec i val φi = Efi/(-q), φn és el quasi potencial de Fermi
d’electrons i val Efn/(-q) i φp és el quasi potencial de Fermi de forats i és Efp/(-q). En aquestes
definicions es pren com a origen de potencial Ef/(-q).

Exercici 1.24

Calculeu el camp elèctric entre x = 0 i x = 0.5 µm, sabent que el nivell de Fermi intrínsec
varia linealment en aquesta regió des de Efi(0) = -5.1 eV a Efi(0.5µm) = -5.6 eV. Quina serà
la diferència de potencial entre aquest dos punts?

Aplicant 1.60:  Eel = (1/q)·∆Efi/∆x = (-5.6+5.1)/0.5·10-4 eV/q·cm= -104 V/cm.
La diferència de potencial serà la del potencial intern entre aquests dos punts:
V(0.5 µm)-V(0) = φi(0.5 µm) - φi(0) = [Efi(0) - Efi(0.5 µm)]/q = 0.5 eV/q = 0.5 V.
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QÜESTIONARI 1.6

1. En un cristall de silici de 210 µm de llargada tenim el perfil de camp elèctric
següent:

m 102m 110                  0
m 110m 100     V/cm 500

m 1000                  0

µµ
µµ

µ

<<=
<<=

<<=

xE

xE

xE

Feu un esquema del diagrama de bandes.

2. En la qüestió anterior, quina és l’energia mínima que hem de donar a un electró
que es troba en el nivell E=EC en un punt x<100 µm perquè pugui arribar a E=EC en
un punt x>110 µm. Si ara considerem un forat que es trobi inicialment en el nivell
E=EV en un punt x<100 µm, caldrà donar-li energia per tal que pugui desplaçar-se
fins al nivell E=EV en un punt x>110 µm? Raoneu la resposta.

3. Si en el cas de la qüestió anterior l’energia que donem a l’electró és només de 0.2
eV, determineu fins a quin punt x es podrà desplaçar el portador fins a ser aturat
completament pel camp elèctric (punt de retorn).

4. Si l’energia subministrada a l’electró hagués estat de 3 eV, calculeu quanta
energia cinètica li quedarà quan assoleixi la regió x>110 µm.

5. Apliquem un camp elèctric uniforme de 100 V/cm a un cristall de silici de 500 µm
de llargada. Representeu el diagrama de bandes. Podem assegurar que el concepte
de nivell de Fermi té sentit?

PROBLEMA GUIAT 1.6

El diagrama de bandes de la figura correspon a una estructura denominada
heterojunció que està formada per dos semiconductors diferents (en aquest cas per
Eg1 = 1.35 eV i Eg2 = 0.75 eV). a) Quin és el dopat de la regió x<a sabent que en
aquesta regió Ec-Ef = 0.1 eV. b) Quina fracció dels electrons de conducció de la
regió x<a tenen energia suficient per passar a la regió x>b?. c) Repetiu els dos
apartats anteriors per a la regió x>b sabent que Ef-Ev = 0.075 eV i substituint
electrons de conducció per forats. d) Suposeu que en el punt mitjà entre a i b es
genera una parella electró-forat. Com es desplaçarien els portadors per efecte
d'aquest camp elèctric? e) Quina energia cinètica hauria guanyat aquest electró en
sortir de la regió lliure de camp? f) Quina velocitat adquireix un electró de conducció
que penetri a la regió x>b amb energia mínima? Dades: ∆Ec = 0.1 eV; ∆Ev = 0.49
eV; ∆Ed = 0.66 eV; ni1 = 107 cm-3; ni2 = 4·1011 cm-3.
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APÈNDIX 1.1  Els efectes d'alt dopatge

Quan el dopatge d'una regió del semiconductor pren valors superiors a uns 1018 àtoms/cm3,
la concentració intrínseca augmenta respecte al valor constant que tenia per dopatges
menors (pel silici a 300 K aquest valor era 1.5·1010 cm-3). Aquest augment de ni té efectes
sobre la concentració de portadors minoritaris, ja que la llei d'acció de masses estableix que
minoritaris = ni

2/majoritaris. La concentració de majoritaris coincideix amb la d'impureses.

A l'apartat 1.2.3 es va deduir la llei d'acció de masses multiplicant les concentracions
d'electrons i de forats en equilibri tèrmic. A més a més es feia la hipòtesi que aquestes
concentracions es podien aproximar per les aproximacions de Boltzmann, la qual cosa
només és certa si el nivell de Fermi està suficientment per sota de Ec quan es calcula n0 i
suficientment per sobre de Ev quan es calcula p0. Si un semiconductor N està molt dopat, el
nivell de Fermi pot estar fins i tot per sobre de Ec, i l'aproximació de Boltzmann deixa de ser
vàlida per calcular n0. Quelcom similar succeeix per a un semiconductor P molt dopat: el
nivell de Fermi pot estar per sota de Ev i p0 no es pot calcular fent servir l'aproximació de
Boltzmann. Per tant, en el càlcul del producte n0p0 s'hauran d'utilitzar les equacions generals
que depenen de les integrals de Fermi d'ordre 1/2 i que donen un resultat diferent que el
calculat en 1.33.

Per altra banda succeix un fenomen nou: el valor de Eg disminueix. Es diu que hi ha un
aprimament de la banda prohibida (en anglès bandgap narrowing). Per un semiconductor N,
això es deu a que els nivells donadors, que per a dopatges baixos eren nivell discrets,
localitzats en les posicions dels àtoms d'impuresa passen a convertir-se en una banda
contínua en tot el semiconductor, la qual se superposa amb la banda de conducció, i fa
disminuir en conseqüència el nivell Ec, i per tant Eg, que no és més que la separació entre Ec

i Ev.
Quan es calcula el producte n0p0 tenint en compte la influència de les integrals de Fermi i
l'aprimament de la banda prohibida, ∆Eg, resulta:

TkE

io

TkE

i
B

ap
gBg enFCen

/2/2 ∆∆ == (1.66)

on FC és una constant que té en compte els efectes de l'estadística de Fermi Dirac i ∆Eg és
l'aprimament de la banda prohibida. A l'última expressió, nio és la concentració intrínseca per
dopatges baixos (el valor que utilitzem habitualment) i ∆Eg

ap és la reducció aparent de
l’amplada de la banda prohibida, la qual integra la reducció real i els efectes de l'estadística
de Fermi. Els valors de l'aprimament aparent de la banda prohibida es poden aproximar per
l'expressió:
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essent N la concentració d'impureses ionitzades. Si N = 1020 cm-3 resulta ∆Eg
ap = 0.125 eV, i

per tant ni
2 = 146·nio

2. La concentració de minoritaris serà, per tant, p0 = ni
2/1020 = 328 cm-3

en lloc del valor que trobaríem si ignoréssim els efectes d'alt dopatge p0 = nio
2/1020 =2.25

cm-3. És a dir, la concentració de minoritaris ha augmentat per un factor de 146.

© Els autors, 2001; © Edicions UPC, 2001.



68 Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments

Aquests efectes són importants en dispositius dominants pel comportament dels portadors
minoritaris i que presenten regions de dopatges molt elevats, com la junció PN (i la seva
aplicació com a cèl·lules solars) i els transistors bipolars.

Exercici 1.25

S’anomena dopatge efectiu el dopatge que produiria la concentració real de minoritaris si
s’ignorés l’augment de la concentració intrínseca produïda per l’alt dopatge. Si el màxim
dopat possible en el silici és de 1021 cm-3, quin serà el màxim dopat efectiu?

Aplicant 1.67 amb N = 1021 cm-3, resulta ∆Eg
ap = 0.166 eV, i per l’expressió 1.66 ni =

4.15·1011 cm-3. La concentració de minoritaris serà ni
2/N = 172 cm-3. El dopatge efectiu és el

que donaria el mateix valor fent servir nio en lloc de ni, és a dir, 172 = nio
2/Nef. Per tant, Nef =

1.3·1018 cm-3.

APÈNDIX 1.2  Algunes implicacions de la naturalesa quàntica de l'electró

Com hem dit a l'apartat 1.1.3, en aquest text i per raons didàctiques, farem servir
l'aproximació clàssica que considera l'electró com una partícula material de massa mn que
obeeix les lleis de Newton. Hi ha però una sèrie de fenòmens en els quals aquesta
aproximació resulta inadequada i aleshores hem “d’importar" alguns resultats de la
mecànica quàntica.

La mecànica quàntica parteix d'un principi bàsic, la dualitat ona partícula. Tots els ens físics
són alhora partícules i ones. A escala macroscòpica domina un dels dos aspectes i
aleshores es pot fer la diferenciació de la física clàssica entre ones i partícules materials,
però a escala microscòpica se solen presentar les dues naturaleses a la vegada i deixa de
ser vàlida l'alternativa clàssica entre ona o partícula. Per això, la mecànica quàntica associa
a l'electró una funció d'ona que conté la seva naturalesa ondulatòria. Aquesta equació es
troba resolent l'equació de Schrödinger.

Algunes "correccions" que cal fer a l'aproximació clàssica de l'electró com a partícula
material, que troben la seva justificació en l'estudi mecanoquàntic de l’electró, i que tenen
una importància significativa en el comportament dels dispositius, són el concepte de massa
efectiva, l'efecte túnel i el pou de potencial.

a) La massa efectiva

L'electró en el cristall semiconductor es comporta com un "paquet" d'ones, localitzat en un
punt, i que segueix les lleis de la mecànica ondulatòria. Quan volem reproduir el moviment
d'aquest paquet d'ones mitjançant una partícula material fictícia que segueixi les lleis de
Newton, hem d'anar "ajustant" la massa d'aquesta partícula a mesura que es mou. Per això,
unes vegades cal assignar a la partícula fictícia una massa negativa i altres vegades una
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massa infinita amb l'objecte que la partícula segueixi fidelment el moviment del paquet
d'ones. La massa d'aquesta partícula fictícia s'anomena massa eficaç.

La mecànica quàntica demostra que a un electró d'energia E i "moment cristal·lí" k (al capítol
4 es descriurà la relació entre E i k) cal assignar-li una massa eficaç mn de valor:

22

2

/ kE
mn ∂∂

= h
(1.68)

Quan l'electró té una energia propera a Ec, resulta que el valor mn és positiu i proper al valor
de la massa de l'electró en el buit (vegeu la taula 1.3). L'electró es pot aproximar per una
partícula material que segueix les lleis de Newton fent servir aquesta massa mentre l'energia
de l'electró és propera a Ec. Però quan l'electró guanya energia cinètica i se separa de Ec

l'expressió 1.68 dóna un valor diferent de mn. Aleshores l'electró passa a comportar-se com
una partícula amb massa més gran o més petita.

Figura 1.26  Velocitat dels electrons versus camp elèctric per diversos semiconductors
(Segons M.Shur en Introduction to Electronic Devices. John Wiley, 1996)

A la figura 1.26 es representa la velocitat dels electrons en funció del camp elèctric per
diferents semiconductors. Noteu que la corba corresponent al GaAs presenta una
“resistència incremental” negativa (en una regió, en incrementar-se el camp elèctric
disminueix la velocitat). Això es deu al fet que en augmentar el camp elèctric els electrons
guanyen velocitat i energia cinètica i passen a “residir” en una regió de la banda de
conducció allunyada de Ec on la massa eficaç és més gran, la qual cosa “frena” els
electrons. Els díodes Gunn, que s'utilitzen en microones, fan servir aquest canvi de massa
de l’electró per produir oscil·lacions.

b) L'efecte túnel

A la figura 1.25 es mostrava que un electró de conducció, amb energia E1 menor que
l'esglaó de potencial que se li presentava en una certa regió del semiconductor, quedava
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confinat en aquesta regió. Això es devia al fet que aquest electró disposava d'una energia
cinètica (E1-Ec) i d'una energia potencial Ec. Quan E1 es feia igual a Ec, l'energia cinètica es
feia zero i l'electró quedava parat, i no podia penetrar dintre la banda prohibida. El camp
elèctric present en aquesta regió el reenviava a la regió d'origen. Penetrar dins la banda
prohibida significa tenir una energia cinètica negativa, la qual cosa implica una velocitat
imaginària que no té cap sentit físic per a partícules materials.

Però l'electró, com tots els ens físics, té la doble naturalesa corpuscular i ondulatòria, i per
tant, també es comporta com una ona. Quan s'estudia la "funció d'ona" de l’electró en el
context descrit en el paràgraf anterior, mitjançant la mecànica quàntica, resulta que la funció
d'ona pot penetrar en l'esglaó de potencial, si bé aquesta penetració s'esmorteeix molt
ràpidament i l'electró és reflectit altre cop cap a la regió d'origen. Noteu que aquesta
penetració està en radical contradicció amb el comportament clàssic descrit al paràgraf
anterior.

A vegades l'energia potencial de l'electró de conducció, és a dir, el nivell Ec, presenta la
forma d'una barrera de potencial, tal com les mostrades a la figura 1.27. Noteu que el nivell
E1 d'energia de l'electró torna a ser un nivell permès a l'altra banda de la barrera. Si
l’amplada de la barrera és suficientment petita, la funció d'ona de l'electró dintre de la
barrera no s'acaba d'esmorteir i la funció d'ona arriba amb valor no nul a l'altra banda de la
barrera. En aquest cas, hi ha una "certa probabilitat" que l'electró travessi la barrera i es
propagui per la regió de la banda dreta. Quan succeeix això, es diu que l'electró ha travessat
la barrera de potencial per efecte túnel. Noteu, però, que per poder-ho fer cal que a l'altra
banda de la barrera el nivell d'energia E1 sigui permès i buit (per complir amb el principi
d'exclusió de Pauli), ja que en la transmissió túnel l’energia total de l’electró, E1, no canvia.
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Figura 1.27 Barreres de potencial i transmissió per efecte túnel. a) Barrera rectangular. b)
Transmissió túnel en el contacte òhmic. c) Transmissió túnel en la ruptura de la junció PN

Si N electrons d'energia E1 incideixen en la barrera de potencial, els n electrons que la
travessen per efecte túnel són n = N·Pt(E1), essent Pt(E1) la probabilitat de transmissió túnel.
Per una barrera rectangular d'altura Ub i amplada db el valor d'aquesta probabilitat és:
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Aquesta expressió mostra que la probabilitat de transmissió túnel disminueix
exponencialment a mesura que l’amplada de la barrera o la seva altura augmenten. En
dispositius de silici l’amplada de la barrera ha de ser inferior a uns 100 Å perquè la
transmissió túnel sigui significativa.
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En el proper capítol veurem dos casos de transmissió túnel: en el cas dels contactes òhmics
i en el cas de la ruptura de la junció PN. En el primer, els electrons de conducció del
semiconductor passen al metall "tunelant" la barrera que els presenta el nivell Ec. En el
segon, els electrons de valència de la regió P passen a la banda de conducció de la regió N
"tunelant" la banda prohibida.

c) Quantificació de l'energia en el pou de potencial

Els dispositius que es construeixen fent servir dos o més semiconductors diferents
s'anomenen heterostructures. A les heteroestructures se solen presentar pous de potencial,
que són regions on el nivell Ec té la forma simètrica de la barrera de potencial: el nivell Ec,
en una regió molt estreta, es fa més petit que els valors de Ec del seu voltant. La mecànica
quàntica mostra que un electró només pot tenir uns nivells d'energia discrets dintre del pou
de potencial.

Aquesta propietat és fàcil d'entendre per analogia amb els nivells d'energia permesos de
l'electró en un àtom. En efecte, segons el model atòmic de Bohr, un electró en una òrbita de
radi r al voltant del nucli té una energia potencial de valor

r

Zq
E

o

pot

1
4

2

πε
−= (1.70)

A la figura 1.28 es representa aquesta funció. Com pot observar-se, no és més que un pou
de potencial, tal com hem descrit en el primer paràgraf d'aquest apartat. El resultat ben
conegut de la quantificació de l'energia del electró en e l’àtom (només són permesos uns
nivells d'energia ben determinats) es pot extrapolar al pou de potencial.

E

r
E c

Nivell d'energia permés
pou de potencial

E
x

a) b)

Figura 1.28  a) Energia de potencial en l’àtom. b) Pou de potencial en un semiconductor

El transistor d’alta velocitat HEMT (inicials de les paraules angleses High Electron Mobility
Transistor) i el RTD (inicials de Resonant Tunneling Diode) són exemples actuals de la
utilització de la quantificació de l’energia en un pou de potencial.
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PROBLEMES PROPOSATS

Mentre no es digui una altra cosa utilitzeu les següents dades referides al silici: Eg(300 K) =
1,1 eV; kB = 8,62·10-5 eV/K; ni(300 K) = 1,5·1010 cm-3; hc = 1,24 eV·µm; q = 1,6·10-19 C; ε =
11,9·εo; εo = 8,85·10-14 F/cm; Vt = 25 mV.

P1.1 Un termistor fabricat amb Si tipus N, dopat amb ND = 1011 cm-3, presenta una
resistència de 500 Ω a 300 K. Suposant que les mobilitats no varien significativament amb la
temperatura,

a) Trobeu la resistència que presentarà el termistor a 150 ºC.
b) Representeu gràficament la seva resistència en funció de la temperatura des de

150ºC fins a 150ºC.
Dades: µn= 1500 cm2/Vs; µp= 500 cm2/Vs.

P1.2 Una mostra de silici presenta a 300 K una distribució de forats donada per  p(x) =
1018·exp(-αx) cm-3, que genera un camp elèctric de valor -100 V/cm.

a) Calculeu α.
b) Dibuixeu aproximadament n(x) i p(x).
c) Dibuixeu el diagrama de bandes en equilibri.
d) Trobeu el perfil de dopatge.

P1.3  Un semiconductor de CdS intrínsec (Eg = 2,42 eV) detecta una radiació de 0,4 µm de
longitud d'ona. Les dimensions d'aquest fotodetector són L=10 µm, W = 5 µm, i t = 0,25 µm.
Se li aplica una tensió de 20 V entre els seus extrems separats per la longitud L.

a) Quines longituds d'ona pot detectar aquest sensor?
b) Quin és el corrent a la fosca?
c) A conseqüència de la irradiació es generen gL = 1020 parelles electró forat/cm3s.

Quin serà ara el corrent en règim estacionari?
d) Suposant que tots els fotons que arriben a la superficie del semiconductor són

absorbits, quants fotons per centímetre quadrat i per segon incideixen sobre la
superfície del semiconductor?

e) Quina és la potència de la radiació que il·lumina el semiconductor en W/cm2?
      Dades: ni = 1 cm-3; µn = 250 cm2/Vs; µp = 15 cm2/Vs; τn = 1 µs.

P1.4 Una mostra de silici està caracteritzada pel diagrama de bandes de la figura.
a) Determineu la resistivitat del semiconductor a 300 K para x>a y para x<-a.
b) Quina energia cinètica ha de tenir un electró localitzat en x=a per poder arribar a la

regió x<-a?
c) Dibuixeu  el potencial en funció de x.
d) Dibuixeu el camp elèctric en funció de x.
e) Quina és la densitat del corrent d'electrons en x =0?
f) Existeix corrent de difusió en x = 0?
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