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La majoria de dispositius semiconductors utilitzats en electrònica contenen regions de tipus P i
regions de tipus N. Les propietats dels contactes entre els dos tipus de zones, anomenats juncions
PN, són fonamentals en el funcionament del dispositiu. Com a exemples, un díode és un dispositiu
format per una sola junció; un transistor tant si és bipolar com MOS en conté almenys dues, etc.
Dedicarem aquest capítol a l'estudi del comportament de la junció PN.

Després d’una descripció qualitativa del funcionament d’una junció PN, dedicarem la major part del
capítol a l’anàlisi quantitativa fent servir un model simple. Començarem per l’estudi del sistema en
equilibri, continuarem per l’avaluació de corrents quan apliquem tensions contínues i passarem
després a veure l’efecte de les tensions depenents del temps (efectes dinàmics). Tot i que
centrarem el nostre estudi en juncions on la regió P i la N són del mateix semiconductor
(homojuncions), discutirem també les característiques de les heterojuncions, formades per dos
semiconductors diferents. Acabarem el capítol presentant el comportament dels contactes entre un
metall i un semiconductor i discutint les característiques que han de tenir els contactes que actuen
de terminals d’un dispositiu (contactes òhmics).

2.1 LA JUNCIÓ PN: BANDES D’ENERGIA I EFECTE RECTIFICADOR

2.1.1 Hipòtesis inicials del model

Una junció PN és un cristall semiconductor únic, amb una regió dopada amb impureses
acceptores i una altra amb impureses donadores. Quan els dopatges són homogenis a l’interior de
cada regió, amb un pla de separació entre elles, aleshores parlarem de junció abrupta. Si el canvi
de dopatge és progressiu, es parla de junció gradual. Centrarem el nostre estudi en juncions
abruptes i anomenarem NA la concentració d’impureses acceptores de la regió P, mentre que ND

serà el nivell de dopatge de la regió N. Suposarem que per a aquestes impureses es compleix la
condició d’ionització total.

Considerarem vàlides les principals hipòtesis que ens han permès dur a terme l’estudi dels
semiconductors del capítol primer, particularment que els semiconductors són no degenerats i que
es mantenen les condicions de baixa injecció. D’altra banda, simplificarem el nostre treball fent
servir un model unidimensional: les variables que utilitzarem depenen d’una sola coordenada
mesurada en la perpendicular al pla de la junció però no de les altres dues coordenades.

2.1.2 El diagrama de bandes

La figura 2.1 representa el símbol, l’estructura i el diagrama de bandes en equilibri de la junció PN.
Cal recordar aquí que el nivell de Fermi, Ef, és constant en equilibri tèrmic. La deformació dels
nivells Ec i Ev (i amb ells Efi) indica que hi ha un camp elèctric en el sentit de dreta a esquerra en la
regió de transició, és a dir, un camp que va de la regió N cap a la P. Tal com s’ha descrit en el
capítol 1, aquest camp elèctric confina els portadors majoritaris en les regions respectives: els
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78 Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments

electrons en la regió N i els forats en la P. Només poden passar a l’altra regió aquells portadors
que tenen prou energia per superar l’esglaó representat per la curvatura de les bandes (en
equilibri, una energia cinètica més gran que qVbi). Atès el valor que acostuma a tenir aquesta
barrera, el percentatge de portadors que la poden superar és molt petit.

Distingirem tres regions en la junció PN: la regió neutra P, on el camp elèctric és nul i on hi ha, per
tant, neutralitat de càrrega, la zona de càrrega d’espai (ZCE) o regió de transició entre P i N, on hi
ha un camp elèctric intens produït per un dipol de càrrega d’espai i, finalment la zona neutra N.
Suposarem que en la zona neutra P la concentració de forats és NA, i que n << p mentre que la
regió neutra N suposarem que n = ND i p << n.

P N
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EfEv

-qVbi

A K

I D V D+ -
I D

V D

a)

b)

c)

d)

Figura 2.1 La junció PN: a) Símbol circuital. b) Estructura física. c) Diagrama de bandes en equilibri
tèrmic. d) Característica I-V mostrant l’efecte rectificador

2.1.3 L’ efecte rectificador

L’efecte rectificador consisteix a permetre el pas del corrent en un sentit (de P a N, en el cas d’una
junció PN) i bloquejar-lo en sentit contrari (vegeu la figura 2.1.d). El dispositiu que presenta aquest
efecte s’anomena díode.

Justificarem més endavant que si apliquem una tensió positiva a la regió P respecte de la regió N
(en direm polarització directa) de valor VD, aleshores l’esglaó d’energia en la ZCE passa a valer
q(Vbi-VD). La polarització directa fa disminuir el camp elèctric en la regió de transició, perquè
redueix el pendent del perfil de Efi. En polarització inversa (regió N positiva respecte de la P)
l’alçada de l’esglaó q(Vbi-VD) augmenta.

b) Inversa (V   < 0)D

bi-q(V    -V   )D

a) Directa (V   > 0)D

bi-q(V    -V   )D

Figura 2.2  Diagrama de bandes: a) En polarització directa. b) En polarització inversa
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En polarització directa, la disminució de l’esglaó d’energia en la regió de transició permet el pas de
molts portadors majoritaris de cadascuna de les regions a l’altra, perquè necessiten menys energia
cinètica per fer-ho. En efecte: d’acord amb la llei de Fermi, la distribució energètica dels electrons
dins la banda de conducció disminueix exponencialment a mesura que la seva energia s’allunya
de Ec. De la mateixa manera el nombre de forats dins de la banda de valència disminueix
exponencialment a mesura que la seva energia s’allunya de Ev. Així doncs, en polarització directa
hi ha un flux molt intens de forats de P a N i d’electrons de N a P. En conseqüència, el corrent a
través del díode (en sentit de P a N) augmenta exponencialment amb la tensió de polarització.

En polarització inversa, l’augment de l’alçada de l’esglaó d'energia produeix un confinament
encara més gran dels portadors: als forats els és encara més difícil d’anar de P a N i als electrons
fer-ho de N a P. El corrent és gairebé nul. Notem que l’augment de l’alçada de l’esglaó implica un
augment del camp elèctric en la ZCE perquè augmenta el pendent de Efi.

2.1.4 Potencial, camp elèctric i càrrega d’espai en la regió de transició

El diagrama de bandes ens mostra que hi ha una diferència de potencial, un camp elèctric i un
dipol de càrrega en la regió de transició entre P i N. En efecte, recordem les relacions trobades en
el capítol 1:
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Aquestes funcions es troben representades, juntament amb la curvatura de les bandes, en la
figura 2.3 per a condicions d’equilibri tèrmic i per a polarització directa. Observem que en equilibri
la regió N està a un potencial Vbi per damunt de la regió P. Aquest potencial, que s’anomena
potencial de contacte o potencial de difusió té per valor:
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on hem admès que la concentració de majoritaris en cada regió és aproximadament igual al seu
nivell de dopatge.

Exercici 2.1

Suposant que el màxim valor que pot prendre el dopatge en un semiconductor és de 1021 cm-3,
estimeu el valor màxim del potencial de difusió a 300 K en: a) Si;  b) GaAs;  c) Ge.

Aplicant l’expressió 2.2 i fent servir els valors de ni de l’apartat 1.3, resulta:

a) Vbi(300 K, Si) = 25·10-3·ln(1042/2,25·1020)=1,25 V

b) Vbi (300 K, AsGa) = 25·10-3·ln(1042/4·1012)= 1,69 V

c) Vbi (300 K, Ge) = 25·10-3·ln(1042/6,25·1026) = 0,87 V
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80 Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments

Exercici 2.2

Estimeu el valor màxim de Vbi segons el diagrama de bandes. Compareu els resultats amb el de
l’exercici anterior i justifiqueu les diferències.

Si suposéssim que per a dopatges molt grans tinguéssim Ef = Ec en la regió N i Ef = Ev en la regió
P, la barrera de potencial seria Eg, és a dir, Vbi(300 K, Si) = 1,1 V, Vbi(300 K, GaAs) = 1,43 V,
Vbi(300 K, Ge) = 0,68 V. Els valors obtinguts en l’exercici anterior són més grans i això exigeix que
el nivell de Fermi en un semiconductor molt dopat es trobi dins la banda de conducció si és de
tipus N i dins la de valència si és P. Ens hi referim com a semiconductors degenerats.

Comentari: la identificació de les concentracions de majoritaris amb el dopatge a partir de la teoria
del capítol 1, on hem aplicat l’aproximació de Boltzmann, no val en semiconductors degenerats.
Les conclusions d’aquest exercici són qualitativament correctes però els valors numèrics no són
exactes.

L’aplicació d’una tensió de polarització directa VD  fa disminuir l’alçada de la barrera de potencial
entre la part N i la P, que passa a valer Vbi-VD, i això implica una disminució de la intensitat del
camp elèctric i de la densitat de càrrega. En canvi, en polarització inversa VD és negativa i, per
tant, la barrera de potencial es fa més alta, el camp elèctric més intens i la densitat de càrrega més
gran.

L’augment del camp elèctric, si es va polaritzant més inversament a la junció, arriba a provocar la
ruptura de la junció PN. Quan el camp elèctric assoleix un valor crític, proper a 3·105 V/cm en el
silici, comença a circular un corrent invers molt intens perquè es genera un gran nombre de
portadors.

bi-q(V    -V   )
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Figura 2.3 Diagrama de bandes, potencial, camp elèctric i densitat de càrrega en equilibri tèrmic i
en polarització directa

2.1.5 Generació del dipol de càrrega en la regió de transició

D’acord amb la llei de Gauss la variació del camp elèctric és deguda a la presència de càrrega
elèctrica distribuïda en la regió. L’estructura de bandes posa en evidència que hi ha un dipol de
càrrega en la regió de transició de P a N. Ens preguntem quin és l’origen d’aquesta càrrega, d’on
ha sortit.

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



2.La junció PN 81

Considerem un semiconductor de tipus P homogeni que posem en contacte amb un de tipus N (es
tracta d’un procés conceptual, no d’una tècnica de fabricació). Aleshores el forats començaran a
difondre’s des de la regió P, on la seva concentració és gran, cap a la regió N, on gairebé no n’hi
ha. Com a conseqüència d’aquesta difusió, la concentració de forats de la regió P, a prop de la
interfície amb la regió N, disminuirà. Abans de fer la unió, el semiconductor P tenia
aproximadament tants forats com impureses NA

- ionitzades negativament. Aquesta igualtat
garanteix la neutralitat de càrrega en tots els punts. Després de la unió desapareixen forats
d’aquesta regió perquè s’han desplaçat cap a la regió N, de manera que NA

- serà més gran que la
concentració de forats, positius, fent que a la regió P, en la proximitat de la interfície, hi hagi una
càrrega neta negativa. Un raonament paral·lel explica que aparegui una càrrega neta positiva en la
regió N, a prop de la interfície amb la regió P, per causa dels electrons que han abandonat per
difusió la regió N, deixant endarrere impureses donadores positives no neutralitzades (figura 2.4).

D’aquesta manera es forma un dipol de càrrega que genera un camp elèctric en el sentit de N cap
a P. Aquest camp elèctric confina els portadors majoritaris en les respectives regions d’origen
perquè "s’oposa" a la difusió, "retornant" forats a la regió P, i electrons a la regió N per
arrossegament. Mentre domini la difusió disminuiran les concentracions de majoritaris en les seves
regions respectives, reforçant el dipol de càrrega i fent augmentar el camp elèctric. Arriba un
moment en què s’arriba un equilibri entre la difusió i l’arrossegament, de manera que ambdós
corrents es neutralitzen exactament en cada punt, i així s’assoleix l’equilibri tèrmic, que s’ha
representat en el diagrama de bandes de l’apartat 2. 1. 1.

- +

p

NA
- n

ND
+

x

P N

Figura 2.4. - Generació del dipol de càrrega en la regió de transició de la junció PN. Els forats
abandonen la regió P per difusió deixant en el seu lloc ions negatius NA

- no neutralitzats. De la
mateixa manera els electrons se’n van de la regió N deixant ions positius NA

+ sense neutralitzar

2.1.7 Contactes entre metall i semiconductor

Els terminals d’un dispositiu que conté una junció PN, com és el cas d’un díode, han de ser
metàl·lics, tal com indica la figura 2.5. En el contacte entre un metall i un semiconductor també
apareix un dipol de càrrega d’espai similar al d’una junció PN. Aquesta afirmació serà justificada al
final d'aquest capítol. El dipol esmentat dóna lloc a un potencial de contacte entre el metall i el
semiconductor.

Entre el terminal d’ànode (A) i el de càtode (K) hi ha, en equilibri tèrmic, tres potencials de
contacte: Vc1 entre metall i semiconductor P, Vbi en la junció PN, i Vc2 entre el semiconductor N i el
metall. La suma dels tres potencials ha de ser zero, de manera que VA = VK, ja que altrament un
díode en equilibri tèrmic es comportaria com una font de tensió i això és incompatible amb els
principis de la termodinàmica.

Demostrarem en l'esmentat apartat que quan es polaritza un dispositiu com el de la figura 2.5 es
poden donar dues situacions diferents en els terminals: que els potencials de contacte entre
metall i semiconductor es mantinguin constants, amb el seu valor d’equilibri, o que, al contrari,
una part de la tensió VA-VK caigui en aquests contactes. Únicament el primer tipus de contactes
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Figura 2.5 Potencial de contacte entre ànode i càtode d’una junció PN en equilibri.

seran útils per construir els terminals d’una junció PN. Aleshores tota la tensió aplicada apareix en
la ZCE de la junció PN, suposant que en les zones neutres el camp elèctric és inapreciable. Per
justificar aquesta hipòtesi observem que en les zones neutres no hi ha càrrega neta localitzada i,
d’acord amb la llei de Poisson no hi ha camp. Suposarem que les possibles caigudes de tensió en
les zones neutres associades al pas de corrent són petites, però discutirem aquest punt en
l’apartat 2.5 i veurem com corregir el model de dispositiu en cas que la suposició que ara fem no
sigui acceptable.

QÜESTIONARI 2.1

1. Considereu una junció entre una regió del semiconductor de tipus P i una regió
intrínseca. Tindrem càrregues localitzades a banda i banda del pla de la junció (dipol de
càrrega). Raoneu quines càrregues (portadors de corrent, impureses ionitzades, ...)
constituiran aquest dipol.

2. Dibuixeu el diagrama de bandes de la junció de la qüestió anterior. Per simplificar
suposarem que en la regió P el nivell de Fermi es troba en el cim de la banda de valència
(Ef-Ev=0). Volem saber quina energia haurem de donar a un forat per fer-lo passar de la
regió P a la intrínseca i quina haurem de donar a un electró per moure'l en sentit contrari.
Dada: l'amplada de banda del semiconductor és Eg =1.5 eV.

3. Quan val la tensió de difusió (barrera de potencial) Vbi en la junció de les qüestions
anteriors? Suposem ara que som capaços d'introduir impureses donadores en la regió
intrínseca fins que el nivell de Fermi arribi a tocar el fons de la banda de conducció (Ec-
Ef=0). Quan val ara Vbi? Pot arribar

4. Tornem a la junció de la qüestió 2. Ara que ja sabem que l'energia necessària per
superar la barrera de potencial és la mateixa per als dos tipus de portadors de corrent, ens
preguntem si el nombre d'electrons que travessaran el pla de la junció és el mateix que el
de forats. En cas de resposta negativa, quin dels dos nombres és més gran?

5. Calculeu el potencial de difusió d'una junció abrupta en els tres casos següents:
a) NA= ND= 1015 cm-3

b) NA= ND= 5×1017 cm-3

c) NA= ND= 1021 cm-3

És vàlid el darrer resultat? Per respondre reviseu les hipòtesis que han fet falta per arribar
a la fórmula que heu fet servir. Dades: ni= 1.5×1010 cm-3, kBT/q= 0.025 eV.

6. Doneu un argument per justificar que la tensió de difusió Vbi no és directament
mesurable aplicant un voltímetre entre els terminals d'un díode.
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2.2. ANÀLISI DE LA ZONA DE CÀRREGA D’ESPAI DE LA JUNCIÓ PN

En aquest apartat presentarem un càlcul aproximat de la càrrega, camp elèctric i potencial en la
regió de transició d’una junció PN en equilibri tèrmic i en polarització. Després tractarem el
fenomen de ruptura de la junció.

Per determinar les relacions entre distribucions de càrregues, camp elèctric i potencial disposem
de les equacions següents:

1. La densitat de càrrega elèctrica en funció de les concentracions de partícules
carregades (portadors i impureses ionitzades):

[ ])x(N)x(N)x(n)x(pq)x( AD −+−=ρ (2.3)

2. La relació entre la densitat de càrrega i el camp elèctric: és el teorema de Gauss que
aquí escriurem en la seva forma diferencial:

∫=
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ε

(2.4)

ε és la constant dielèctrica absoluta del semiconductor, és a dir, el producte de la constant
relativa (εr) per la permitivitat del buit (ε0): ε = εrε0. En l'expressió anterior s'ha de prendre
com a extrem inferior d'integració un punt x0 on el camp sigui nul.

3. La relació entre camp i potencial:

∫ +−= constantdx)x(E)x(V el (2.5)

4. La relació que hi ha entre les concentracions de portadors entre dos punts i la diferència
de potencial entre aquests dos punts, com hem vist en el capítol 1:
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)x(V
exp)x(n)x(n −==            (2.6)

on podem prendre l'origen de potencials en un punt arbitrari x0 .

Aquest sistema de cinc equacions conté cinc incògnites: ρ(x), E(x), V(x), p(x) i n(x). No té una
solució analítica exacta coneguda, però es pot  resoldre per aproximacions successives fent servir
mètodes iteratius: partint d'una ρ(x) aproximada podem trobar la resta de variables en primera
aproximació. El resultat serveix per escriure una segona aproximació de ρ(x) i reiniciar el procés. Si
l'elecció de la primera aproximació és prou afortunada el procés ha de convergir. Aquesta via de
solució condueix a solucions numèriques molt acurades, útil per a simulacions per ordinador, però
poc transparents, en el sentit que no es veu com cada variable influeix en la solució.

En aquest estudi trobarem la solució de primer ordre. Té l'avantatge que dóna expressions
analítiques prou simples per utilitzar-les en càlculs manuals.

2.2.1  Electrostàtica de la junció PN en aproximació de buidament

Per dur a terme l’anàlisi quantitativa de la ZCE de la junció PN farem l’aproximació anomenada
aproximació de buidament. Consisteix a suposar que p - n << NA

- en la part P de la ZCE i que p - n
<< ND

+ en la part N d’aquesta regió. Sota aquesta hipòtesi:
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A partir d’aquestes expressions podem calcular el camp elèctric i el potencial fent servir les
equacions 2.4 i 2.5. Com que ρ(x) és constant en la part P de la ZCE, la llei de Gauss exigeix que
la funció camp elèctric Eel(x) sigui lineal, tal com recull la figura 2.6. La recta que el representa té
pendent negatiu, que talla l’eix d’abscisses en el punt -xP, perquè en la zona neutra P el camp
elèctric és nul i ha de ser continu. En la part N de la ZCE el camp elèctric és una recta de pendent
positiu, que talla la recta anterior en l’eix d’ordenades, per continuïtat del camp elèctric, i talla l’eix
d’abscisses en el punt xN, per la mateixa raó. El valor màxim del camp elèctric es troba, per tant,
en el punt x=0, i el seu valor és:

εε
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Figura 2.6 Densitat de càrrega, camp elèctric i potencial en l’aproximació de buidament

Exercici 2.3

Els dopatges d’una junció PN són ND = 5·1016 cm-3 i NA = 1015 cm-3. Quan s’hi aplica una
determinada polarització inversa, el camp elèctric màxim val 2×105 V/cm. Quins són els valors de
xP, xN i de l’amplada total de la ZCE? Dada: en el silici ε = 10-12 F/cm.

Aplicant (2.8): xP = ε ·Eelmax/qNA = 10-12·2·105/(1,6·10-19·1015) = 1,25·10-3 cm = 12,5 µm
De la mateixa manera:   xN = ε ·Eelmax/qND = 2,5·10-5 cm = 0,25 µm
L’amplada total de la ZCE serà: xd = xP + xN = 12,75 µm

El potencial es pot trobar a partir del camp elèctric. La diferència de potencial entre el punt xN i el
punt xP és la integral, amb el signe canviat, del camp elèctric entre aquests dos punts, és a dir,
l’àrea del triangle definit pel perfil del camp elèctric:
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Exercici 2.4

Trobeu la diferència de potencial entre la part N i la part P per l’exercici 2.3.

Aplicant (2.9):  VN - VP = (1/2) xd Eelmax = (1/2)·12,75·10-4·2·105 = 127,5 V

La diferència de potencial entre els punts xN i xP és el potencial de contacte Vbi menys la tensió de
polarització aplicada al díode VD:

DbiPN VVxVxV −=− )()( (2.10)

Per poder trobar el camp elèctric i l’amplada de la ZCE fa falta una equació més. Ens la donarà la
neutralitat global de càrrega. A partir d’una estructura elèctricament neutra el desplaçament de
forats de la regió P a la N i d’electrons de la N a la P ha creat un dipol de càrrega sense injecció
des de fora. Per tant, com que el sistema segueix sent globalment (no en cada punt) neutre, la
càrrega positiva ha de tenir el mateix valor absolut que la negativa:

NDPA xqNxqN = (2.11)

A partir de les equacions (2.8) a (2.11) es pot aïllar el camp elèctric màxim i l’amplada de la ZCE:
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A partir de (2.13) podem calcular xP i xN:

DA

A
dN

DA

D
dP

NN

N
xx

NN

N
xx

+
=

+
=            (2.13b)

Exercici 2.5

Trobeu els valors del camp elèctric màxim i de l’amplada de la ZCE en equilibri i per a una
polarització directa de 0,5 V en la junció PN de l’exercici 2.3.

Aplicant l’expressió (2.2) resulta: Vbi = 0,653 V
Aplicant (2.12): Eelmaxo = 14,3·103 V/cm;  Eelmax(0,5V) = 14,3·103·(1-0,5/0,653)1/2 = 6,9·103 V/cm
Aplicant (2.13): xd0 = 0,91 µm;   xd (0,5V) = 0,91·10-4·(1-0,5/0,653)1/2 = 0,44 µm
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2.2.2  Ruptura de la junció

L’equació (2.13) mostra que xd disminueix en polarització directa (VD positiva) i augmenta en
inversa. De la mateixa manera, (2.12) indica que Eel disminueix en directa i augmenta en inversa.
Quan Eel arriba al valor de ruptura (vegeu la figura 2.7) la junció PN entra en la regió de ruptura: el
díode ja no bloqueja el corrent en sentit invers (de N a P), i permet el pas d’un corrent molt intens.
Podem calcular la tensió Vz per la qual s’inicia la ruptura invertint l’equació 2.12:
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Figura 2.7  a) Característica I-V d’una junció PN mostrant la regió de ruptura. b) Camp elèctric de
ruptura en funció del més petit  dels dos dopatges d’una junció PN abrupta

Exercici 2.6

Trobeu la tensió de ruptura de la junció PN de l’exercici 2.3 suposant que el camp elèctric de
ruptura en el silici és de 3×105 V/cm.

Aplicant (2.14):  Vz = 0,653·[(3·105/14,3·103)2-1] = 287 V.

Hi ha dos mecanismes que permeten explicar la ruptura de la junció. Un és la ruptura deguda a
l’efecte d’allau, causat per la ionització per impacte. L’altre s’anomena efecte Zener. Aquest darrer
és dominant en el silici per a tensions Vz més petites que uns 5 V, mentre que per a tensions més
grans domina l’efecte d’allau. Al voltant de Vz = 5 V hi ha superposició de tots dos efectes.

a) L’efecte d’allau

Un portador arrossegat per l’efecte d’un camp elèctric guanya energia cinètica durant el trajecte
lliure entre dispersions. Si el camp elèctric és prou intens el portador pot arribar a tenir suficient
energia perquè en col·lisió pugui arrencar un electró de valència donant-li prou energia per
convertir-lo en electró de conducció, generant d’aquesta manera una parella electró-forat. D’aquest
procés se’n diu generació, o ionització, per impacte.
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Els portadors generats seran, al seu torn, també accelerats pel camp elèctric. Si es donen les
condicions perquè aquests portadors generin noves parelles per impacte, aleshores té lloc una
multiplicació del nombre de portadors coneguda com a multiplicació per impacte que produeix un
ràpid increment del corrent d’arrossegament conegut com a efecte d’allau. La figura 2.7
esquematitza aquesta idea per un dels dos tipus de portadors, els electrons. Les condicions
necessàries perquè es doni aquest fenomen són: que el camp elèctric sigui intens i que l’amplada
de la regió on hi ha camp sigui gran en relació amb el  recorregut lliure mitjà dels portadors per tal
que la majoria d’ells realitzin impactes dins la regió abans de sortir-ne.

Si el corrent invers en la ZCE d’una junció PN, sense ionització per impacte fos I0, sota efecte de la
multiplicació esdevé M×I0, on M s’anomena factor de multiplicació. El seu valor depèn de la tensió
aplicada i s’aproxima per l’expressió empírica:

( )n
zr VV

M
/1

1

−
= (2.15)

on Vr és la tensió inversa aplicada al díode, Vz la tensió de ruptura i l’exponent n acostuma a tenir
un valor entre 3 i 5. Noteu que quan Vr s’acosta a Vz el factor M tendeix a infinit. Observeu també
que Vr és proporcional al camp elèctric màxim i a l’amplada de la regió on hi ha camp, la ZCE.

E
el

P N

E

cE

va) b)

Figura 2.8  a) Efecte d’alla. b) Efecte túnel

La ruptura de la junció no és un efecte destructiu i el díode torna a bloquejar el pas de corrent
quan la polarització inversa es torna a fer més petita que Vz. En la regió de ruptura el corrent que
circula por arribar ser gran i la tensió que cau en la junció també. Com a conseqüència pot haver-
hi una dissipació important de potència. L’escalfament sí que pot causar danys en el dispositiu si
no es limita convenientment el pas de corrent. Els díodes zener operen precisament en la regió de
ruptura.

Perquè es produeixi l’efecte d’allau es necessita que la ZCE sigui relativament ampla i això exigeix
dopatges no gaire grans (en una de les dues regions, almenys). En l’efecte d’allau Vz augmenta
amb la temperatura. En efecte, un increment de la temperatura fa disminuir el camí lliure mig entre
dispersions i el portador accelerat haurà d’acumular l’energia necessària per provocar la ionització
per impacte en un trajecte més curt. En conseqüència caldrà que el camp elèctric sigui més intens
i, per tant, Vz més gran.

b) L’efecte Zener

Aquest és un efecte lligat a un fenomen típicament quàntic: l'efecte túnel dels electrons. Es pot
resumir l'explicació d'aquest efecte de la manera següent. Per a una partícula en moviment que
troba una barrera de potencial la mecànica clàssica preveu dues possibilitats: que la partícula
tingui una energia E superior a l'alçada de la barrera U, i aleshores la pot superar, o que no en
tingui prou, E< U, i en aquest cas queda confinada a una regió de l'espai delimitada per la barrera.
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La mecànica quàntica, en canvi, preveu per a les partícules com els electrons un resultat diferent:
sempre hi ha una certa probabilitat que la partícula travessi la regió de barrera, encara que E< U.
La probabilitat de pas és més gran com més baixa sigui la barrera i com més estreta sigui la regió
que ocupa (vegeu l’apèndix 1.2 del capítol 1).

En una junció PN en inversa pot donar-se pas d'electrons a través de la junció per efecte túnel, tal
com indica la figura 2.9. Aquest pas representa un corrent invers. Perquè la seva intensitat sigui
significativa cal que l'amplada de la ZCE sigui petita, i això només passa si totes dues regions són
molt dopades.

 

e- 

EC 

EV 

EV 

EC 

Regió P      Regió N 

Figura 2.9 Pas de corrent per efecte túnel a través d'una junció PN polaritzada en inversa. El
triangle puntejat indica el perfil de la barrera de potencial que troben els electrons

L'efecte túnel es produeix sense canvi d'energia dels electrons. Perquè aparegui en una junció PN
com en la figura 2.9,  cal que hi hagi nivells d'energia ocupats, abundants en la banda de valència,
de la regió P a la mateixa alçada que nivells desocupats, abundants en la banda de conducció, de
la regió N. Aquest posicionament de nivells és provocat per la polarització inversa. A més el
nombre de nivells susceptibles de participar en l'efecte túnel augmenta molt ràpidament a partir
d'una certa tensió inversa, Vz, que dóna a les bandes la deformació suficient per presentar
l’aspecte de la fig. 2.9. Es produeix així un corrent invers molt important o corrent de ruptura,
conegut com a efecte Zener.

L’aspecte de la característica corrent-tensió quan es produeix efecte Zener és similar a la que
observem quan es produeix ruptura per allau i, de la mateixa manera, no és un efecte destructiu,
sempre que la dissipació de potència no faci pujar la temperatura de la junció més enllà d’un cert
límit.

El valor de Vz associat a l’efecte Zener és més petit que el de l’efecte d’allau. Un increment de
temperatura fa baixar la tensió a la qual es produeix aquest fenomen. Tot i que l’efecte Zener no té
el seu origen en l’arrossegament de portadors, continua tenint sentit parlar d’un camp elèctric de
ruptura, atès que hi ha una relació directa entre el valor del camp elèctric màxim en la ZCE i el de
valor Vz.

EXEMPLE 2.1

A la figura que segueix es mostren les característiques corrent-tensió d'un conjunt de díodes zener
a la seva regió de polarització inversa. Noteu que moltes corbes se separen molt de la vertical.
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QÜESTIONARI 2.2

1. Considerem la junció entre un semiconductor P i un semiconductor intrínsec estudiada
en les qüestions de la sèrie anterior. Se'ns demana si l'aproximació de buidament és vàlida
en aquest cas. Raoneu la resposta.

2. Volem comparar la tensió de difusió d'un díode de silici amb la d'un d'arseniür de gal·li
amb dopatges idèntics. Per fer-ho feu un diagrama de bandes, sabent que les amplades
de banda prohibida respectives són 1.1 eV i 1.43 eV. Quina de les dues tensions de difusió
és més gran? Suposarem que (Ec-Ef)regió neutra N i (Ef-Ev)regió neutra P són iguals en tots dos
semiconductors.

3. Com varia la tensió de difusió Vbi quan la temperatura augmenta? Raoneu la resposta
fent servir un diagrama de bandes i el desplaçament del nivell de Fermi amb la
temperatura.

4. En una junció abrupta en silici amb els dopatges NA= 1017 cm-3 i ND= 1015 cm-3 el camp
elèctric màxim val 104 V/cm. Calculeu les amplades de les dues parts de la zona de
càrrega d'espai aplicant directament la llei de Gauss.
Dades: q = 1.6 × 10-19 C, ε = 10-12 F/cm.

5. Quina tensió hi ha aplicada en la junció de la qüestió anterior? Quina tensió màxima
podrem aplicar-hi si el camp de ruptura val 30 V/µm?

6. Considerem una junció PN en equilibri amb ND=1016 cm-3. Volem saber com varien els
valors de la tensió de difusió, i l'amplada de la zona de càrrega d'espai en els casos
següents:
a) Si NA passa de 1016 cm-3 a 2 × 1016 cm-3.
b) Si NA passa de 1019 cm-3 a 2 × 1019 cm-3.
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7. Volem fabricar un díode P+N de silici que pugui suportar sense entrar en ruptura una
tensió inversa de 350 V. Calculeu el dopatge ND sabent que NA = 103× ND. Dades: Eruptura =
3·105 V/cm.

PROBLEMA GUIAT 2.1

Considerem una junció P+N que té les característiques següents:
Regió P: NA=5×1019 cm-3, lP=5 µm, µn =600 cm2/(Vs), µp=200 cm2/(Vs),τn=1 µs.
Regió N: ND=5×1016 cm-3, lN=500 µm , µn =1500 cm2/(Vs), µp=500 cm2/(Vs), τp=10 µs.
La secció del dispositiu és de 500 µm×1000 µm.
Dades generals: kBT/q=0.025 V, q=1.6×10-19 C, ε = 10-12 F/cm, ni=1.5×1010 cm-3.
1. Calculeu el potencial de difusió.
2. Calculeu el camp màxim i l'amplada de la ZCE en equilibri tèrmic.
3. Repetiu el càlcul anterior per a una polarització directa de 0.5 V i per a una inversa de
100 V.
4. Calculeu la tensió de ruptura sabent que el camp de ruptura val 20 V/µm.
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2.3 DISTRIBUCIÓ DE PORTADORS I DE CORRENTS EN RÈGIM PERMANENT

Per calcular el corrent que circula per un díode en aplicar una tensió entre els seus terminals s’han
de conèixer les distribucions de portadors al llarg del dispositiu. L’objectiu d’aquest apartat és
calcular les concentracions de forats i d’electrons en funció de la posició en l’eix perpendicular al
pla de la junció i, a partir d’aquí, calcular els corrents. Considerarem el díode format per tres
regions: les regions neutres P i N i la regió de càrrega d’espai. Suposarem que en les regions
neutres P i N el díode treballa en condicions de baixa injecció, és a dir, la concentració de
minoritaris és molt més petita que la de majoritaris, la qual és aproximadament igual que la
concentració d’impureses. Més endavant ens farà falta afegir una nova hipòtesi: condicions de
quasi equilibri en la ZCE, és a dir, que la diferència entre el corrent de difusió i el d’arrossegament,
que en equilibri tèrmic es neutralitzaven en cada punt, és molt més petita que aquests corrents.
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Figura 2.10 Distribució de forats al llarg de la junció PN

2.3.1 Distribucions de portadors en règim permanent

a) Distribució de forats en la zona neutra P

En la zona neutra P suposarem neutralitat de càrrega (o, per ser rigorosos, quasi neutralitat; vegeu
aquest concepte en el capítol 1):

[ ] [ ] 0)()()()()( 00 =−∆−−∆+=−−= AA NxnnxppqNxnxpqxρ (2.16)

Com que en equilibri tèrmic hi ha neutralitat de càrrega en aquesta regió, tenim que p0-n0-NA = 0 i,
per tant, la neutralitat de càrrega fora de l’equilibri exigeix que ∆p(x) =∆n(x) en tots els punts de la
regió neutra. Si hi afegim la condició de baixa injecció, resulta:

ANpxnpxppxp ≅≅∆+≅∆+= 000 )()()( (2.17)

atès que n(x) = n0+∆n(x)<<p0 i, per tant, ∆n(x)<<p0.

b) Distribució de forats en la zona de càrrega d’espai (ZCE)

En la ZCE suposarem quasi equilibri, és a dir, Jp = Jdp-Jap << Jdp i Jp << Jap. Per tant, Jdp-Jap és
aproximadament zero (en equilibri és exactament zero). Aquesta condició, que només podrem
justificar quan hàgim calculat els corrents, permet obtenir una relació entre el camp elèctric i la
concentració de portadors (vegeu capítol 1):
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on hem fet servir l’equació de Poisson. Per tant, en un punt x dins la ZCE:
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i en la frontera amb la zona neutra N, és a dir, en el punt xN, com que V(xN)-V(-xP) = Vbi-VD, resulta:
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on la condició de baixa injecció ha permès substituir p((-xP) per NA i hem utilitzat l’equació 2.3 per
escriure el valor de Vbi. Noteu que pNo és la concentració de forats en la regió neutra N en equilibri
tèrmic.

Exercici 2.7

Avalueu, en el díode de l’exercici 2.3 en equilibri tèrmic, per a quins valors de xP l’aproximació de
buidament no és admissible, fent servir l’expressió 2.19 amb p(-xP) = NA per calcular la
concentració de forats, i la distribució de potencial calculada a partir de l’aproximació de
buidament.

L’expressió analítica del camp elèctric en la part P d’acord amb l’aproximació de buidament és:
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La concentració de forats en la regió P és:
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L’aproximació de buidament és acceptable quan p(x)<<NA. Prenent p(x)=NA/10 com a límit de
validesa resulta que per a l’interval de valors de x entre -xP i -(-xP -0,27µm) l’aproximació no és
vàlida.

c) Distribució de forats en la zona neutra N

Quan es polaritza directament la junció, la regió P injecta forats en la regió neutra N perquè la
difusió domina sobre l’arrossegament en la ZCE. Com que en la regió neutra N no hi ha camp
elèctric, els forats injectats s’allunyen de la regió de transició per difusió perquè la seva
concentració en xN és més gran que a l’interior de la regió neutra N. A mesura que s’endinsen en la
regió N, van desapareixent per recombinació amb els electrons. En el punt lN hi ha el contacte
òhmic entre el semiconductor i el terminal metàl·lic de càtode. En aquests contactes s’acostuma a
suposar que les concentracions de portadors són les d’equilibri, és a dir, que els excessos de
portadors són nuls. Aquesta afirmació es basa en el fet que en el contacte s’acaba l’estructura
cristal·lina del semiconductor i, amb ella, la distribució de nivells d’energia en bandes. Per tant, en
la regió de contacte trobarem un gran nombre de nivells permesos entre les bandes de conducció i
de valència que produiran una recombinació molt intensa del portadors. El resultat serà la
desaparició dels excessos de portadors.

Para trobar la distribució de forats al llarg d’aquesta regió neutra N s’ha de resoldre l’equació de
continuïtat, suposant que els forats es mouen únicament per difusió:
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Les condicions de contorn d’aquesta equació diferencial són:
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La solució es:
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on z = x-xN, és la distància x  mesurada a partir del punt xN, dN és la longitud total de la zona neutra,
wN = ln- xN, i Lp, anomenada longitud de difusió dels forats en la regió N, és:

ppp DL τ= (2.23)

Es pot demostrar que la longitud de difusió Lp és la distància mitjana que recorre un forat en la
zona neutra N abans de desaparèixer per recombinació quan es desplaça únicament per difusió.

Quan la longitud wN de la regió neutra N és molt més gran que la longitud de difusió, aleshores no
arriba cap forat al contacte òhmic perquè tots es recombinen en travessar la regió N. En aquest
cas, l’expressió general (2.22) es pot aproximar per:

pLz

N expzp
/)·()( −∆=∆ (2.24)

perquè tanh(wN/Lp) és aproximadament 1. Es parla en aquest cas de regió llarga. De la mateixa
manera, quan wN >> Lp direm que la regió es curta i l’expressió (2.22) s’aproxima per:
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que és l’equació d’una recta. En aquest cas el corrent de difusió de forats, que és proporcional a la
derivada de ∆p(z), és constant a través de tota la regió neutra N. D’acord amb l’equació de
continuïtat, això vol dir que no es perden forats per recombinació dins d’aquesta regió. Podem
entendre fàcilment aquest resultat considerant que atés que aquesta regió és molt curta, els forats
la travessen en un temps molt més curt que el seu temps de vida.

Exercici 2.8

Suposant que el temps de vida dels electrons en la regió P del díode de l’exercici 2.3 és 1 ms i que
la mobilitat dels electrons en aquesta regió és 1500 cm2/Vs, per a quins valors de dP es pot
considerar que la regió és llarga?

La longitud de difusió dels electrons en la regió P és Ln = (Vt·µn·τn )
1/2 = 0,19 cm. Per tant, la regió P

serà llarga pera wP >> 0,19 cm.
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d) Distribució d’electrons

Es pot trobar la distribució d’electrons fent una anàlisi paral·lela a la realitzada pels forats. En
condicions de baixa injecció, la concentració d’electrons en la regió neutra N és ND. En la ZCE n(x)
segueix una llei exponencial similar a la de l’equació (2.18). En el punt x=-xP la concentració
d’electrons és:

tDtD VV
Po

VV

A

i
P ene

N

n
xn //

2

·)( =≅− (2.26)

i en el contacte òhmic amb la metal·lització de l’ànode ∆n(lP) = n(lP) - n0(lP)=0. En la zona neutra P
la distribució d’electrons segueix una llei com la de l’equació (2.22) canviant p per n, wN per wP i Lp

per Ln.

Exercici 2.9

Per quins valors de la tensió aplicada no és acceptable l’aproximació de baixa injecció en la regió
N del díode de l’exercici 2.3? Preneu com a condició límit de baixa injecció p(xN) = ND.

La concentració de minoritaris en la regió en el punt xN és p(xN) = pNo·exp(VD/Vt) = (ni
2/ND)·exp(VD/Vt).

El valor de VD que fa p(xN) = ND és VD = 0,75 V. Per tant, per a VD > 0,75 V no hi ha baixa injecció
en la regió N.

QÜESTIONARI 2.3.a

1. En les regions neutres d'una junció PN aproximem habitualment les concentracions de
portadors majoritaris pel valor del dopatge. Justifiqueu que això només és acceptable en
baixa injecció. Com és la relació entre les dues quantitats en alta injecció?

2. Examinem la zona de càrrega d'espai d'una junció abrupta simètrica (NA =ND). Utilitzeu
la distribució de potencial V(x) calculada en aproximació de buidament per trobar
l'expressió de les concentracions de portadors en el límit entre les regions P i N en equilibri
(aquest límit és conegut com a junció metal·lúrgica). Serveix aquest resultat per justificar
l'aproximació de buidament?

3. Quina és la màxima tensió que podem aplicar a una junció PN amb unes
concentracions d'impureses NA =1015 cm-3, ND=1017 cm-3 en baixa injecció. Preneu com a
límit de la baixa injecció la igualtat entre concentració de minoritaris en excés i
concentració de majoritaris en equilibri.

4. Escriviu l'expressió simplificada de la distribució de forats en la regió neutra N d'un
díode, sabent que la profunditat d'aquesta regió és de 50 µm, el seu dopatge de 5×1016

donadors/cm3 i la difusivitat de minoritaris Dp = 10 cm2/Vs. La concentració intrínseca és
1.5×1010 cm-3. Considereu els dos casos següents: a) Temps de vida dels minoritaris igual
a 1 ms. b) Temps de vida dels minoritaris igual a 1 ns.

5. Justifiqueu físicament que el corrent de minoritaris en una regió neutra curta és
constant. A partir d'aquest resultat expliqueu com ha de ser la distribució de minoritaris en
aquesta regió.
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6. Les concentracions de minoritaris en excés en els límits de la zona de càrrega d'espai
depenen de la temperatura. Trobeu la funció que dóna aquesta dependència.

2.3.2  Corrents en la junció PN

Per dur a terme el càlcul del corrent en una junció PN en règim permanent o estacionari
començarem considerant la llei de continuïtat del corrent elèctric: el corrent total ha de ser el
mateix en totes les seccions de la junció.

Una hipòtesi bàsica per a aquest càlcul és suposar que en les zones neutres els minoritaris es
mouen únicament per difusió. Aquesta aproximació exigeix que el díode treballi en condicions de
baixa injecció. Si aquesta hipòtesi no es compleix i la concentració de minoritaris s’acosta a la de
majoritaris, es pot demostrar que el petit camp elèctric que hi ha en les regions neutres (quasi
neutres, parlant estrictament) origina un corrent d’arrossegament comparable al de difusió, tant per
a majoritaris com pera minoritaris.

Una altra aproximació que farem servir en el càlcul dels corrents en el díode serà suposar
negligibles els efectes de la generació i la recombinació de portadores en la ZCE. És a dir,
suposarem que el nombre de forats que entren a la ZCE por unitat de temps és igual que el
nombre dels que en surten, i que això mateix podem dir-ho dels electrons.

La figura 2.11 representa la distribució de corrents al llarg de la junció. La relació entre el corrent i
la tensió aplicada que s’obté aplicant les hipòtesis anteriors s’anomena equació del díode ideal. En
l’apartat 2.6.3 discutirem com queda modificada aquesta equació si les hipòtesis que hem fet no es
compleixen.

P N

P
x x N l Nl P

ZCE

J D
J

nJ

p

J

0 x

Figura 2.11 Distribucions de corrents de forats, d’electrons i total al llarg de la junció

El corrent del díode serà, per tant:

)()()( PnNp
ZCE

npD xJxJJJJ −+=+= (2.27)

Per calcular-la fa falta saber el corrent de forats en la zona N, just en la frontera amb la ZCE, Jp(xN),
i el corrent d’electrons en la zona neutra P, just en la frontera amb la ZCE, Jn(-xP),).  Com que
aquests corrents són de portadors minoritaris, diem que el corrent del díode està determinat pels
portadors minoritaris.

a) Corrents de minoritaris en les regions neutres

Coneguda la distribució de forats en la regió neutra N (equació 2.22), el corrent Jdp(z) serà:
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dz

zpd
qDzJ pdp

)(
)(

∆−= (2.28)

Si la regió és llarga aquest corrent disminuirà exponencialment amb z i el seu valor es farà
pràcticament zero abans d’arribar al contacte òhmic. Això vol dir que tots els portadors minoritaris
s’han recombinat abans d’arribar al contacte. Si la regió és curta, Jp és constant perquè el perfil de
∆p(z) és una recta. Això ens diu que tots els forats que arriben a la regió neutra en surten sense
perdre’s per recombinació.

El corrent de forats en el punt x=-xN serà:
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Val la pena recordar que en una regió llarga tanh(wN/Lp) ≅ 1, i en una regió curta tanh(wN/Lp) ≅ wN/Lp.

Exercici 2.10

Calculeu la densitat de corrent d’electrons en la regió neutra P pel díode descrit en els exercicis
2.3 i 2.8, polaritzat amb VD = 0,5 V, si l’amplada d’aquesta regió neutra és de 200 µm.

D’acord amb l’exercici 2.8 la regió neutra és curta perquè wP = 200 µm << 0,19 cm = Ln. Per tant, la
distribució d’electrons seguirà un perfil rectilini i, en conseqüència, el corrent de difusió d’electrons
serà constant: Jn = Jdn = qDn.(dn/dx) = q·(Dn/wP)·nPo.[exp(VD/Vt)-1] = 32,7 mA/cm2. Tots els electrons
que entren en aquesta regió arriben al contacte òhmic abans de recombinar-se.

Exercici 2.11

Calculeu la densitat de corrent de forats de la regió N del díode caracteritzat pels paràmetres
següents: ND=1017 cm-3, wN=100 µm, τp = 100 ns, µp= 100 cm2/(Vs), polaritzat amb VD = 0,5 V.

El corrent Jp = Jdp = 17,5·exp(-z'/5·10-4) µA/cm2, on z' és la distància des de la ZCE. Observem que
quan z' és més gran que 20 µm el corrent s’anul·la: tots els minoritaris es recombinen abans
d’arribar al contacte òhmic.

Una expressió similar val per als electrons en la regió P. En la frontera d’aquesta regió amb la ZCE
el corrent d’electrons és:
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Coneixent els paràmetres físics de la junció (dopatges, temps de vida dels portadors, mobilitats,
gruixos de les diferents regions, etc.) i la tensió aplicada, es pot conèixer Jsp, Jsn, Jdp(xP), Jdn(xN) i el
corrent del díode JD.
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b) Corrents de majoritaris en les regions neutres

Com hem vist, el corrent en el díode, JD, és determinat pels portadors minoritaris. Com que el
corrent total és constant al llarg del díode, el corrent transportat per portadors majoritaris s’adapta
en cada punt al transport pels minoritaris. Així doncs, en un punt x de la regió neutra N:

)()()()( xJJxJxJxJJ pDnnpD −=⇒+= (2.31)

on Jp(x) ve donada per (2.28). De manera semblant, en la regió neutra P el corrent dels majoritaris,
forats, en cada punt serà el corrent total menys el dels electrons, minoritaris.

Perquè es compleixi la condició de neutralitat de càrrega en les regions neutres ha d’haver-hi  un
corrent de difusió de portadors majoritaris. En efecte, prenguem, per exemple, la regió neutra N on
la neutralitat exigeix ∆n(x) = ∆p(x). Per tant:
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El corrent de difusió de majoritaris té sentit contrari que el total de majoritaris. En el silici Dn/Dp < 1
⇒ Jdn+Jdp< 0, prenent Jdn positiu, com en els exemples anteriors. Com que el corrent total és JD

=Jap+ Jdn+Jdp> 0 ha d’haver-hi un corrent d’arrossegament de majoritaris, Jap, positiu. Avaluarem
aquesta quantitat en  l’exercici 2.12.

Exercici 2.12

Calculeu el corrent de forats en la regió P de l’exercici 2.10, suposant que en la regió N la mobilitat
dels forats és de 200 cm2/(Vs), el seu temps de vida és de 5 µs i el gruix d’aquesta regió és de 500
µm. Avalueu el camp elèctric en la regió neutra P.

Per trobar el corrent de forats en la regió P s’ha de calcular primer el corrent que circula pel díode,
JD. Per fer-ho hem de conèixer Jp(xN).

La longitud de difusió de forats en la regió N és Lp = (Vt·µp·τp)
1/2 = 50 µm La regió N és, per tant,

llarga. El corrent de minoritaris, els forats, en el punt xN serà: Jp(xN) = q(Dp/Lp)pNo [exp(VD/Vt)-1] =
0,35 mA/cm2.

El corrent del díode serà JD = Jn(-xP)+Jp(xN) = (32,7 + 0,35) mA/cm2 = 33,05 mA/cm2.

Per tant, el corrent de forats en la regió P és Jp =JD-Jn(-xP) = (33,05 - 32,7) mA/cm2 = 0,35 mA/cm2,
que és constant perquè la regió P és curta.

El camp elèctric serà: Eel=Jp/(qµpNA)= 0,35 mA/cm2/(1,6×10-19C×200 cm2/(Vs)×1015cm-3)= 11
mV/cm. Es tracta, doncs, d’un camp molt feble.

Estrictament parlant aquesta conclusió contradiu la hipòtesi de neutralitat. El que realment passa
és que es tracta d’una regió quasi neutra si ens mantenim en baixa injecció. Aquest concepte,
presentat en el capítol 1, significa que amb els valors de dopatge habituals n’hi ha prou amb un
petit camp elèctric per causar el corrent d’arrossegament de majoritaris que hem calculat. La
càrrega neta associada a aquest camp d’acord amb la llei de Gauss equival a un nombre de
portadors molt petit comparat amb la concentració de majoritaris en equilibri i per això la condició
de neutralitat es compleix de manera aproximada.
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QÜESTIONARI 2.3.b

1. Les distribucions de portadors en les zones neutres es calculen resolent l'equació de
continuïtat dels portadors minoritaris. Feu una llista de les principals suposicions que van
fer falta per arribar a aquesta distribució i discutiu quins canvis hauríem d'introduir en el
nostre estudi si hi hagués generació externa de portadors (aquest cas es presentarà més
endavant).

2. Trobeu l'expressió del corrent de forats en una regió N molt llarga. Si la longitud de
difusió d'aquests portadors val 50 µm, determineu en quin punt el valor del corrent de
minoritaris s'ha reduït a la meitat del valor que té en el límit de la ZCE. Repetiu el càlcul
per saber en quin punt el valor és només de l'1%. Podríem aplicar aquest resultat a una
regió molt curta?

3. Els corrents de minoritaris en l'inici de cada regió neutra son proporcionals a exp(VD/Vt).
Quines aproximacions s'han fet per arribar a aquest resultat? És necessària la hipòtesi de
buidament per trobar aquesta llei de corrent?

4. Com serà la distribució d'electrons en una regió neutra N suposant que en el límit entre
aquesta regió i la ZCE, xN, la concentració de minoritaris és pn(xN)=ND i que aquesta regió
és llarga? A partir d'aquest resultat discutiu quin serà el signe del corrent de difusió
d'electrons. Ajut: recordeu la utilitat de la hipòtesi de neutralitat.

5. En la qüestió 4 heu trobat que nn(xN)>ND. Si tenim en compte que la regió N injecta
electrons en la P semblaria que nn(xN) hauria de ser més petita que el seu valor en
equilibri, ND. Expliqueu aquesta aparent anomalia i l'origen dels electrons en excés en la
regió N.

6. A partir del resultat de les qüestions 4 i 5 expliqueu la necessitat que hi hagi corrent
d'arrossegament de majoritaris i el valor d'aquest corrent.

PROBLEMA GUIAT 2.2

Considerem el díode del problema guiat 2.1. Trobeu:
1. El valor màxim de la tensió de polarització perquè el dispositiu treballi en baixa injecció.
2. Les distribucions d'electrons i de forats en les regions neutres per la tensió calculada en
l'apartat anterior.
3. Els corrents inversos de saturació de forats, Isp, d'electrons, Isn, i total, Is, i la relació Isp/
Isn.
4. Les expressions dels corrents de portadors minoritaris en les regions neutres per a la
polarització calculada en l'apartat 2.
5. El corrent total en el mateix punt de polarització, suposant que no hi ha recombinació en
la zona de càrrega d'espai.
6. Els corrents de majoritaris en les regions neutres.
7. El camp elèctric en les regions neutres.
8 Una estimació de la caiguda de tensió en les zones neutres i, a partir d'aquí, justificar
que gairebé tota la tensió aplicada cau en la ZCE
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2.4 CARACTERÍSTICA CORRENT-TENSIÓ DEL DÍODE

Amb les equacions 2.27, 2.29 i 2.30 es pot calcular el corrent que circula pel díode en règim
permanent i baixa injecció suposant que no hi ha recombinació-generació neta en la ZCE. Parlem
aleshores de díode ideal. La característica o equació del díode ideal és la relació entre la tensió
aplicada i el corrent que travessa el dispositiu. Els díodes reals presenten algunes desviacions en
relació amb la llei ideal, que seran discutides més endavant.

2.4.1 Equació del díode ideal

Obtenim l’equació del díode ideal substituint les equacions 2.29 i 2.30 en l’equació 2.27:

[ ] [ ]11)()()( // −=−+=+−== tDtD VV
s

VV
snspPnNpDD eIeJJAxAJxAJAJI (2.33)

on Is = A·(Jsp+Jsn), s’anomena corrent invers de saturació del díode.

Aquesta equació ens diu que en polarització directa el corrent creix exponencialment amb la tensió
aplicada VD, perquè aleshores exp{VD/Vt}>> 1 en l’equació (2.33). Quan VD és negativa, el terme
exponencial de (2.33) és negligible davant la unitat i, per tant, ID = -Is. El corrent invers se satura al
valor -Is. A efectes pràctics, però, el valor de Is és tan petit (en un díode de silici trobem sovint
valors de 10-15 A), que es considera que, en inversa, el corrent és nul, mentre que en directa creix
exponencialment. Aquesta és la formulació matemàtica de l’efecte rectificador.

El valor del corrent invers de saturació, Is, és:
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(2.34)

Aquesta expressió permet conèixer la relació entre Is i la naturalesa del material, a través de ni,
amb els dopatges ND i NA, amb la geometria (w/L), i amb els paràmetres físics D i L, (i, per tant amb
µ i τ).

Is és proporcional a ni
2, i per tant a exp{-Eg/kBT}. Semiconductors amb banda prohibida més ampla

donen lloc a juncions PN amb corrent invers de saturació més petit. D’altra banda, dopatges més
grans impliquen valors més petits de Is. A més, si els factors que multipliquen els termes 1/NA i
1/ND respectivament són aproximadament iguals, aleshores el més petit dels dos dopats determina
Is.

Exercici 2.14

Calculeu el corrent invers de saturació del díode de l’exemple 2.3, incorporant-hi les dades dels
exercicis 2.8, 2.10 i 2.12, i sabent que la seva secció és 10-3 cm2. Calculeu el corrent que circularà
pel díode per VD = 0,5 V.

Com hem vist en els exemples anteriors, la regió N és llarga, mentre que la regió P és curta. A
partir de 2.29 i 2.30 obtenim: Jsn = 6,75·10-11A/cm2; Jsp = 7,2·10-13A/cm2; Js = 6,822·10-11A/cm2; Is =
A·Js = 6,82·10-14 A/cm2.
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Per a VD = 0,5 V resulta ID = Is·exp(VD/Vt) = 33 µA.

Una relació important en molts dispositius és la relació entre el corrent d’electrons i el corrent de
forats a través de la ZCE. Aquesta relació és:
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on el factor C depèn de la geometria i dels paràmetres físics de les regions neutres. Es pot
controlar la relació entre aquests corrents amb una elecció convenient dels dopatges de les
regions P i N. Si la regió P és més dopada que la regió N el corrent dominant en la ZCE és el de
forats, i viceversa. El funcionament del transistor bipolar que presentarem en el capítol 5 depèn
essencialment d’aquesta propietat.

Exercici 2.15

Calculeu la relació entre els corrents d’electrons i de forats que travessen la ZCE del díode de
l’exercici 2.3

A partir de 2.35: In/Ip = Jsn/Jsp = 6,75·10-11/7,2·10-13 = 93,75.

La tensió llindar del díode Vγ

Quan s’utilitza el díode en un circuit, un paràmetre molt utilitzat és la tensió de colze o tensió llindar
del díode Vγ. Més enllà d’aquest valor el corrent augmenta exponencialment amb la tensió, mentre
que per sota és pràcticament nula. Aquesta tensió depèn de l’escala de corrents de treball del
díode. Si IDref és d'un valor representatiu del corrent que circula pel dispositiu, aleshores la tensió
de llindar val:

s

Dref

t
I

I
VV ln≅γ (2.36)

que s’obté invertint l’equació del díode ideal i aproximant  IDref / Is + 1≈ IDref/Is. L’equació 2.36
relaciona la tensió llindar amb Is. En díodes de silici, per IDref de l’ordre de mA, s’obté una tensió
llindar propera a 0,7 V (amb un valor de Is de l’ordre de 10-15 A). Els díodes de GaAs tenen una Is

unes 108 vegades més petit (perquè ho és ni
2), i donen lloc a valors de Vγ més grans, de l’ordre de

1,2 V, mentre que en el germani, en ser Is unes 106 vegades més gran que en el silici, els díodes
presenten una tensió llindar de tan sols 0,2 V.

La dependència de Vγ amb Eg es por fer explícita substituint (2.34) i (1.1) en l’equació 3.33:
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A partir d’aquí podem trobar la dependència de Vγ  amb la temperatura:
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En díodes de silici, a prop de la temperatura ambient,  aquest  coeficient  pren  un  valor  proper  a
-2 mV/ºC

Exercici 2.16

Calculeu la tensió llindar del díode de l’exercici 2.14 per a corrents de l’ordre de mil·liampers.
Quina seria la tensió llindar si el díode operés amb corrents de l’ordre d’ampers? Ídem per a
corrents de l’ordre de microampers.

a) Utilitzant (2.33) amb IDref = 10-3 A resulta Vγ = Vt ln(10-3/6,82·10-14) = 0,58 V.
b) Per IDref = 1 A, Vγ = 0,76 V.
c)  Vγ = 0,41 V.

Exercici 2.17

Quina seria la tensió llindar d’un díode de GaAs suposant que els dopatges, la geometria, les
mobilitats i els temps de vida són idèntics que els del díode de l’exercici 2.14 per a corrents de
l’ordre de mA?

Is(GaAs) = Is(Si)·[ni
2(GaAs)/ ni

2 (Si)] = 7,75·10-24 A; Vγ = 1,16 V.

QÜESTIONARI 2.4.a

1. Calculeu el corrent invers de saturació d’un díode N+P si coneixem les dades següents:
NA =2×1016 cm-3; wp= 50 µm; Ln= 500 µm; Dn= 15 cm2/s; ni = 1.5×1010 cm-3; Secció = 10-3

cm2; q = 1.6×10-19 C.

2. Considerem un díode de junció PN amb els paràmetres següents:
Regió P: NA = 1015 cm-3, wp= 250 µm, µn = 800 cm2/(Vs), τn = 100 ns
Regió N: wn = 100 µm, µp = 400 cm2/(Vs), τp = 1 µs.
Quin ha de ser el valor de ND per aconseguir que el corrent d'electrons que travessen la
ZCE sigui 100 vegades més gran que el de forats?

3. Un díode ideal de silici té una llei tensió-corrent expressada per l'equació: ID = 10-15

[exp(VD/Vt)-1]. Escriviu l'equació del model exponencial d'un díode de GaAs que tingués
els mateixos perfils de dopatge i els mateixos paràmetres de transport (mobilitats i temps
de vida dels portadors) que el del silici. Preneu els valors de les concentracions
intrínseques de portadors que han aparegut en capítols anteriors.
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4. Calculeu les tensions de colze, V�, dels dos díodes de la qüestió anterior quan treballen
amb un nivell de corrent proper a:   a)  1 µA. b)  1 mA. c)  1 A

5. Avalueu el coeficient de temperatura de la tensió de colze d'un díode de silici al voltant
de la temperatura ambient (300 K) suposant que (dIs/dT)/Is es pot aproximar per Eg/kBT2.
Aquesta aproximació resulta de suposar que Is és proporcional a ni

2. Dades: Eg = 1.1 eV,
kB = 8.62×10-5 eV/K.

6. Suposem un circuit format únicament per un díode ideal polaritzat en directa per una
font de tensió ideal. Responeu a les preguntes següents:
a) Quina potència dissiparà el dispositiu sabent que la font dóna 0.8 V i que el corrent que
passa  pel díode és de 50 mA? On anirà a parar aquesta potència?
b) Pot augmentar la temperatura del dispositiu com a conseqüència d’aquesta dissipació
de potència?
c) Què passarà amb el corrent del díode si la temperatura augmenta mantenint la tensió
de polarització constant? I amb la dissipació de potència?
d) Com quedarien modificats els resultats anteriors si hi hagués una resistència en sèrie
amb la font i el díode?

2.4.2  El díode real

L’equació del díode ideal ha estat deduïda fent ús d’un seguit d’hipòtesis que no sempre es
compleixen en els díodes reals. Veurem en aquest apartat les principals desviacions en relació
amb la llei del díode ideal.

En la figura 2.11.a es mostren, en escala lineal, les característiques corrent-tensió d’un díode ideal
i d’un díode real, mentre que la figura 2.11.b mostra les mateixes corbes amb l’eix de corrent en
escala logarítmica per polarització directa. Les principals diferències entre el dispositius ideal i real
són:

• Per a tensions VD>Vγ el creixement de la corba ID (VD) és més lent en el díode real que en
l’ideal.

• Per a tensions VD<0 el corrent del díode real és més gran que el de l’ideal. A més no
satura en polarització inversa. Tot i això, el seu valor continua sent molt petit.

• L’efecte de ruptura es pot veure com un efecte no ideal perquè no està inclòs en la llei
obtinguda en l’apartat 2.5.

La representació del logaritme de ID en funció de VD ens permet visualitzar el comportament del
díode en un marge de corrents en diversos ordres de magnitud. En un díode ideal en polarització
directa, log(ID) en funció de VD és una recta de pendent log(e)/Vt:

)log(·
)log(

)log()log( /
sD

t

VV
sD IV

V

e
eII tD +








=≅ (2.39)

Com podem observar en la figura 2.11.b, la característica real només coincideix amb la ideal en un
marge intermedi de tensions.
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Figura 2.11 Característica I(V) del díode. a) En escala lineal. b) En escala logarítmica per l’eix de
corrents.

Quan VD és petita, el corrent del díode real és més gran que el previst pel model ideal i té un
pendent meitat. La causa és que, en aquest marge de tensions, la recombinació en la ZCE no es
pot ignorar, sinó que és el corrent dominant. Un estudi més aprofundit de la junció PN porta a la
conclusió que s’ha d’afegir un terme de corrent de recombinació a la llei ID (VD)  ideal (figura 2.12):

)1()1( 2// −+−= tDtD VV
ro

VV
sD eIeII (2.40)

p

n

P N

ZCE

Figura 2.12  Corrents en la junció considerant el corrent de recombinació en la ZCE.

En molts díodes reals Iro >> Is, i per això el terme de recombinació en la ZCE és dominant a baixes
tensions. Quan la tensió augmenta aquest terme creix més lentament a causa del factor 1/2 en
l’exponencial i perd pes davant el terme de díode ideal que pot esdevenir dominant.

Exercici 2.18

Avalueu Iro per al díode de l’exercici 2.14 sabent que hem mesurat un corrent de 10-7 A en VD = 0,3
V.

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



104 Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments

El corrent del díode ideal seria IDideal = Is·exp(VD/Vt) = 1,1·10-8 A. Com que IDreal >> IDreal hem de
suposar que IDreal = Iro·exp(VD/2Vt). D’aquí deduïm Iro = 2,5·10-10 A.

Exercici 2.19

Per a quins valors de VD en el díode anterior el corrent de recombinació en la ZCE serà negligible?

Per a VD > 0,41 V.

En tensions de polarització prou grans deixa de complir-se la hipòtesi de baixa injecció i les
concentracions de minoritaris són comparables amb les de majoritaris. Aleshores diem que el
díode treballa en règim d’alta injecció. La resolució de les equacions de continuïtat en aquestes
condicions es fa molt complicada. Ens limitarem a afirmar que l’equació del díode en aquesta regió
és de la forma:

tD VV
HID eII 2/= (2.41)

o, cosa que és el mateix, que la corba de log(ID) en funció de VD presenta un pendent que val la
meitat que en el cas d’un díode ideal. La causa del canvi de llei és que ara el corrent
d’arrossegament de minoritaris en les zones neutres ja no pot ser ignorat, sinó que dóna lloc a un
terme semblant al d’arrossegament de majoritaris.

Els dos efectes presentats, recombinació en la ZCE i alta injecció, donen lloc al mateix pendent de
la corba log(ID) vs. VD, però mentre el primer implica un corrent addicional que sumem al del díode
ideal, l’efecte del segon és una reducció del corrent que correspondria a la junció ideal.

En nivells de corrent grans la caiguda de potencial en les resistències paràsites (resistència de
zones neutres i altres) pot ser significativa comparada amb VD. Es poden tenir en compte aquests
efectes mitjançant una resistència sèrie Rs. D’aquesta manera la tensió de polarització del díode
s’escriu com un terme que correspon a la caiguda de potencial en la junció, Vj, més un altre que
que dóna compte de la caiguda en la resistència paràsita Rs:

sDjD RIVV += (2.42)

Els efectes resistius i els d’alta injecció es poden presentar en la mateixa regió de la corba
característica. Sovint és difícil destriar l’un de l’altre.

Exercici 2.20

Quin serà el valor de IHI si el corrent del díode per a VD = 0,6 V val 100 µA?

El corrent del díode ideal seria IDideal = Is·exp(VD/Vt) = 1,8 mA. Com que IDreal << IDideal, suposarem
que IDreal =IHI ·exp(VD/2Vt). D’aquí resulta:  IHI = 6,1·10-10 A.

Exercici 2.21

Quina serà la caiguda de tensió en la resistència paràsita per a un corrent de 10 mA, si Rs = 2 Ω ? I
quan ID = 1A?
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a) ID ×Rs = 0,02 V;  b) ID ×Rs =  2 V. En aquest cas els efectes resistius dominen la característica
del dispositiu, que presenta en aquesta regió una relació I(V) gairebé lineal. La tensió de
polarització haurà de ser força més gran que Vγ si es tracta d’un díode de silici.

Per a valors petits del corrent VD ≈ Vj, mentre que si ID es fa gran pot passar que VD >> Vj. En el
primer cas, VD no pot ser mai més gran que Vbi perquè si ho fos l’esglaó de potencial Vbi

desapareixeria i el corrent en la junció es faria tan gran que podria implicar la destrucció del
dispositiu. En canvi quan els efectes resistius són importants podem trobar que VD > Vbi, tot
mantenint Vj < Vbi. La resistència sèrie actua en aquest cas de protecció del díode.

En polarització inversa hi ha generació neta en la ZCE, perquè R = k(np-n0p0) es fa negatiu en ser
np més petit que el seu valor en equilibri n0p0. Quan polaritzem més inversament, augmenta
l’amplada de ZCE on es produeix la generació esmentada i dóna lloc a un terme de corrent que
augmenta amb la tensió i, per tant el corrent no arriba  a la saturació. Val a dir que l’augment
d’amplada de la ZCE depèn de la tensió inversa com V1/2, per la qual cosa l’augment de corrent és
molt lent comparat amb el seu comportament, exponencial, en directa.

Exercici 2.22

Suposant que en tota la ZCE np << n0p0, calculeu el corrent generat en la ZCE en funció de la seva
amplada xd.

Integrant l’equació de continuïtat de forats en règim permanent entre -xP i xN:
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que és el corrent generat en la ZCE i que circula de N a P, i que s’ha de sumar a Js.

Exercici 2.23

Fent servir el resultat de l’exemple anterior, trobeu el corrent invers del díode en funció de la tensió
inversa.

JD = -Js -JZCE = -Js - (qni
2 xd0 /τp)·[1-VD/Vbi]

1/2 suposant que exp(VD/Vt)<<1.

EXEMPLE 2.2

A la taula que segueix es mostren alguns valors límits del díode rectificador de baixes fuites
BAS116 fabricat per Philips Semiconductors. A la figura posterior es presenten les característiques
corrent-tensió d'aquest díode en diverses temperatures d'operació.
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QÜESTIONARI 2.4.b

1 L'equació que descriu el tram ideal de la característica corrent-tensió en directa d'un
díode de silici és ID = 10-15exp{VD/Vt} A. El corrent originat per la recombinació en la zona
de càrrega espacial val 3×10-12exp{ VD/2Vt } A. Trobeu la tensió VD de l'extrem inferior del
tram ideal de la corba.

2 Sabent que en la corba I(V) del díode de la qüestió 1 el coeficient preexponencial del
corrent de recombinació depèn linealment de la concentració intrínseca, ni, com podem
esperar que influeixi un canvi de temperatura en el valor de la tensió límit de les dues
regions que hem calculat? Expliqueu per què aquesta tensió límit en els díodes de GaAs
és més gran que en els de silici.
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3 Un díode que té un corrent invers de saturació de 10-12 A entra en alta injecció quan la
tensió de polaritzacio arriba a 0.8 V. Calculeu el corrent que circularà pel dispositiu quan la
polarització sigui de 0.85 V.

4. Suposem que la resistència paràsita en sèrie en el díode de la qüestió 1 val 10 Ω.
Determineu el valor de la tensió de polarització a partir del qual ja no es pot ignorar l'efecte
d'aquesta resistència.

5. Donades les característiques següents d'un díode PN+:
Regió P: NA = 1015 cm-3, wp= 250 µm, µn = 800 cm2/(Vs), τn = 100 ns
Regió N: ND = 1019 cm-3

Calculeu:
a) La densitat de corrent en una polarització inversa de 5 V, suposant un comportament
ideal.
b) La densitat del corrent tenint en compte la contribució de la generació en la ZCE,
suposant que aquesta obeeixi la llei: Jgen = qnixd/τ amb τ = 10 ns. Dada: ni = 1.5×1010 cm-3

a 300 K.

PROBLEMA GUIAT 2.3

Considerem el díode dels problema guiats 2.1 i 2.2. Suposem que el corrent invers de
saturació a 300 K val [10-14 A]. Trobeu:
1. El corrent en el díode per a una tensió de polarització directa de 0.5 V a 300 K i a 450 K.
2. La tensió de colze del díode en corrents de l'ordre d' 1 A a les mateixes dues
temperatures.
3. La tensió per sota de la qual el corrent dominant és el de recombinació en la ZCE.
Preneu com a valor del coeficient preexponencial de l'expressió d'aquest corrent [10-10 A].
4. Estimeu el corrent màxim de la regió de baixa injecció.
5. La caiguda de tensió, VD, entre els terminals del díode per un corrent de 500 mA si hi ha
una resistència paràsita en sèrie de 15 Ω.
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2.5 MODEL DINÀMIC DEL DÍODE

Quan apliquem un increment de la tensió de polarització a una junció PN hi ha una acumulació de
portadors en el semiconductor, i es presenten, per tant, efectes capacitius. El primer dels efectes
està relacionat amb la càrrega emmagatzemada en la ZCE i parlem de capacitat de transició.
L’altre efecte capacitiu té com a causa l’acumulació de portadors en les regions neutres i dóna lloc
al concepte de capacitat de difusió.

2.5.1 Capacitats en el díode

La capacitat de transició

Quan la tensió de polarització VD augmenta, l’amplada de la ZCE disminueix, d’acord amb
l’equació 2.13. Perquè es pugui produir aquesta disminució cal que entrin forats pel terminal de
contacte de la regió P que vinguin a neutralitzar impureses acceptores ionitzades en el costat P de
la ZCE, reduint-se així l’amplada de la regió de càrrega negativa del dipol. Podem fer una
afirmació paral·lela en relació amb l’entrada d’electrons pel terminal de la regió N (vegeu la figura
2.13). Els forats i els electrons injectats des dels contactes queden així emmagatzemats en la
ZCE. El valor de la capacitat que correspon a aquesta acumulació de càrrega és:
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Figura 2.13 Acumulació de càrregues en la ZCE en variar la tensió aplicada. Per efecte de
l’increment de la tensió de polarització l’amplada de la ZCE passa de w1 a w2.

L’expressió obtinguda per la capacitat de transició és la mateixa que presentaria un condensador
pla d’àrea A, amb una separació entre plaques xd i que tingués com a dielèctric el silici (la constant
dielèctrica del qual és ε).

La capacitat Cj també es pot expressar com:

m
biD

jo
j

VV

C
C

)/1( −
= (2.44)

amb Cjo = εA/xd, i m = 0,5. Quan el perfil de dopatge no és el de la junció abrupta el valor de m és
diferent. Així, és fàcil demostrar que en una junció gradual lineal m = 0,33. En díodes reals és fàcil
trobar valors de m entre 0,33 i 0,5.

Pot resultar sorprenent que en la capacitat de transició el terminal que fa de placa positiva, la regió
P, és la que conté la càrrega negativa de la ZCE, els acceptors ionitzats. Ara bé: la capacitat és un
concepte relacionat amb la variació de càrrega i no amb el seu valor absolut. I, efectivament, quan
fem més positiva la tensió de polarització la càrrega en la part P de la ZCE augmenta (disminueix
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la càrrega negativa acumulada) perquè hi injectem càrrega positiva (forats). El mateix raonament
es pot fer en termes de la regió N.

Exercici 2.24

Calculeu la capacitat de transició del díode  de l’exercici  2.3  per a VD = 0,5 V.  Repetiu  el  càlcul
per a VD = -10 V. Dades: A = 10-3 cm2, ε = 10-12 F/cm.

Tenint en compte que per a aquest díode xd0 = 0,91 µm i Vbi = 0,653 V (exemple 2.4), resulta Cj0 =
11 pF. Per tant, aplicant 2.44: Cj(0,5V) = 22,7 pF; Cj(-10V) = 2,72 pF.

La capacitat de difusió

Quan augmenta la tensió de polarització es produeix un increment de la càrrega de portadors
minoritaris en excés en les zones neutres (vegeu les distribucions de minoritaris en la figura 2.14).
La relació entre l’increment de càrrega i l’augment de tensió s’anomena capacitat de difusió.

Si definim Qsp i Qsn com les càrregues d’electrons i de forats respectivament acumulats en les
zones neutres i Qs com la suma Qsp+Qsn, aleshores:
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Podem avaluar fàcilment Qsp i Qsn en règim estacionari si coneixem el corrent en el díode. En
efecte:
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i de manera similar:

)1( / −= tD VV
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coneguts els coeficients Kp i Kn podem escriure:
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atès que ID  també és proporcional a exp{VD/Vt}-1 el factor de proporcionalitat τt, anomenat temps
de trànsit del díode, no depèn de la tensió. La seva expressió és:
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El seu valor no depèn de la tensió de polarització. El seu significat físic es veu més fàcilment si
escrivim l’expressió 2.49 com ID=Qs/τt: si una càrrega Qs és injectada cada temps τt en el dispositiu,
el corrent resultant és ID. O encara, escrita com Qs= IDτt ens permet dir que per mantenir una
càrrega de minoritaris en excés Qs de manera permanent en les zones neutres ens cal un corrent
ID, sense el qual Qs acabaria desapareixent.

Si els dopatges de les dues regions són molt diferents, situació molt freqüent en la pràctica, dels
dos valors de Qsp i Qsn normalment només importa el de la regió menys dopada. Indiquem aquesta
asimetria utilitzant el superíndex “+” per indicar quina és la regió més dopada, P+N si és la P i PN+
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en cas contrari. La càrrega Qs és apreciable quan ho és el corrent del díode, és a dir, més enllà de
la tensió de colze, Vγ. En polarització inversa és, evidentment, inapreciable.

Si ara considerem la variació de les càrregues calculades quan canvia la tensió de polarització
tindrem la capacitat de difusió que trobarem substituint (2.48) en (2.45):
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que permet calcular la capacitat de difusió en un punt de treball donat.
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Figura 2.14 Acumulació de forats en la regió neutra N

Exercici 2.25

Calculeu la capacitat de difusió pel díode de l’exercici 2.3 per VD = 0,5 V. Repetiu el càlcul per a VD

= -0,1V. Preneu τt  = 5,3 µs.

Aplicant 2.50: CD(0,5V) = (5,3·10-6/0,025)·6,82·10-14·exp(0,5/0,025) = 1,45·10-17 exp(0,5/0,025) = 7
nF

Per a VD = -0,1V: CD (-0,1V) = 1,45·10-17·exp(-0,1/0,025) = 2,6·10-19 F ≅ 0.

Exercici 2.26

Demostreu que el temps de trànsit d’un díode N+P amb una regió P curta és ( )nPt Dw 2/2=τ .
Apliqueu el resultat per calcular τt en el díode de l’exercici 2.3.

Com que és un díode N+P, tenim pNo << nPo ⇒ Qsp << Qsn . Com que la regió P és curta, ∆n(z) és
una recta i Qsn = qA·[∆n(0)wP]/2 (àrea del triangle) i ID = qADn[∆n(0)/wP], perquè en la ZCE Ip << In.
Per tant, τt = Qsn/ID = wP

2/2Dn.

El temps que triga un electró a travessar la zona neutra P coincideix amb τt. En efecte, aquest
temps és:
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on hem fet servir la definició de corrent: Jn =qnvn i de la distribució lineal de n(z) en la regió P.

Amb els paràmetres del díode de l’exercici 2.3: τt = (200·10-4)2/(2·0,025·1500) = 5,3 µs.
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Exercici 2.27

Demostreu que τt en una regió llarga d’un díode N+P és el temps de vida dels minoritaris en la regió
menys dopada: τt = τn..

τt ≅ Qsn/In = [qALnnP0exp(VD/Vt]/[qAnP0exp(VD/Vt)Dn/Ln] = Ln
2/Dn = τn.

El concepte de capacitat de difusió és subtil. En efecte, hem considerat la càrrega de minoritaris
en zones neutres. Aquesta càrrega es troba neutralitzada per la de majoritaris i la càrrega neta és,
per tant, nul·la. En aquest sentit no ens trobem davant d’un condensador ni d’una capacitat de
transició on hi ha dues regions en què es localitzen càrregues netes de signes contraris. Això no
obstant, té sentit parlar de capacitat perquè qualsevol canvi del nombre de portadors minoritaris
emmagatzemats  exigeix un corrent que travessi la junció, i com que aquest corrent és finit el
procés de canvi té una certa durada. Aquest és el fet realment important en dispositius, com
veurem en l’apartat següent. Vist el concepte d’aquesta manera queda justificat per què hem
sumat les quantitats Qsp i Qsn amb el mateix signe encara que les càrregues d’electrons i de forats
siguin de signes contraris.

EXEMPLE 2.3

A la figura que segueix es mostra la capacitat del díode BAS116 de Philips Semiconductors en
funció de la polarització inversa. Aquesta capacitat bàsicament és Cj.
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QÜESTIONARI 2.5.a

1. Calculeu la capacitat de transició d’una junció PN+, amb NA= 1015 cm-3 i secció 10-3 cm2

en equilibri tèrmic. Dades: Vbi= 0.785 V, ε = 10-12 F/cm, q=1.6×10-19 C.

2. Raoneu en termes físics com variarà la capacitat de transició calculada en la qüestió 1
si multipliquem per 10 el valor de NA i es manté constant ND.

3. La capacitat de difusió està relacionada amb les càrregues de minoritaris en excés
acumulades en les regions neutres. Aquestes càrregues no són netes, sinó que estan
neutralitzades en cada punt per excessos de portadors majoritaris. Aparentment no
hauríem de parlar de capacitat associada perquè la càrrega total és nul·la. Expliqueu per
què el concepte de capacitat de difusió té sentit.

4. Calculeu la capacitat de difusió del díode de la qüestió 1 per dues tensions de
polarització: +0.5 V i -0.1 V. Dades: profunditat de la regió P, wp=250 µm; longitud de
difusió dels electrons en la regió P, Ln=14 µm; temps de trànsit, τt= 100 ns;  ni=1.5×1010

cm-3.

5. Demostreu que en un díode PN+ en què la regió P és curta, el temps de trànsit τt ve
donat per l'expressió: τt = wp

2/2Dn, on Dn és la constant de difusió dels minoritaris en la
regió P. Demostreu també que si la regió P fos llarga aleshores: τt = τn, on τn és el temps
de vida dels electrons en la regió P.

PROBLEMA GUIAT 2.4

Considerem el díode dels problemes guiats 2.1 a 2.3.
1. Calculeu la capacitat de transició, Cj, del dispositiu sense polaritzar.
2. Dibuixeu la gràfica de 1/Cj

2 en funció de VD. En quin punt talla l'eix d'abscises
(tensions)? Quina influència té el més petit dels dopatges (ND) en la corba?
3. Trobeu el temps de trànsit.
4. Determineu el valor de la capacitat de difusió per a una polarització directa de 0.5 V.
5. Per a quin valor de la tensió de polarització les capacitats de transició i de difusió són
iguals?
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2.5.2 Model dinàmic del díode

El model de díode presentat en els apartats 2.4 i 2.5 suposa règim estacionari. Quan la tensió de
polarització varia en el temps hi ha efectes lligats als canvis de càrregues acumulades, és a dir,
efectes capacitius, que aquell model no inclou. Per tenir-los en compte desenvoluparem un model
dinàmic de la junció PN. El corrent en el díode en règim dinàmic serà la suma de diferents termes:
per una banda el corrent en contínua ja conegut i, per una altra, els corrents necessaris per produir
les variacions de càrrega en la ZCE i dels minoritaris en les zones neutres (vegeu figura 2.15).
Podem parlar dels dos darrers termes com a corrents de càrrega o descàrrega de les capacitats
de transició i de difusió respectivament.

El corrent en el díode serà, per tant:

           
dt
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dt
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Figura 2.15 Components del corrent de forats en règim dinàmic

on  Cj i CD són les capacitats de transició i de difusió respectivament i ID és el corrent del díode
calculat en condicions de règim estacionari. L’equació 2.51 es pot representar mitjançant el circuit
de la figura 2.16.

Les principals aplicacions del model dinàmic es situen en dos escenaris: per una part canvis grans
de la tensió de polarització, incloent-hi canvis de signe de VD i, per una altra, petits canvis del punt
de treball al voltant d’un punt de repòs, causats per una terme de tensió aplicada depenent del
temps. En el primer cas parlem de funcionament en commutació i en el segon de petit senyal.

i

D

I  

C j

C  D

+ -V

D D

Figura 2.16 Circuit equivalent del díode en règim dinàmic

Exercici 2.28

Un díode que condueix un corrent continu IF passa a estar en circuit obert en l’instant t=0. Calculeu
la càrrega de portadors minoritaris en excés emmagatzemada en les regions neutres del díode en
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règim estacionari (t<0). Quan trigarien aquestes regions a buidar-se de minoritaris en excés si
aquests portadors desapareixen exclusivament per recombinació?

A partir de l’equació 2.49, Qs = τt IF.

Segons l’equació 2.51, incorporant-hi la relació 2.49 i ignorant la variació de Qj:

dt

dQQ
ti s

t

s
D +=

τ
)(

Com que per a t > 0 el corrent iD és nul, la solució de l’equació diferencial anterior  és  Qs(t) =
Aexp(-t/τt). Determinem la constant A aplicant la condició inicial Qs(0

+) = Qs(0
-) = τtIF. Resulta així la

solució: Qs(t) = τtIF·exp(-t/τt). Buidar les regions neutres de minoritaris en excés prendrà un temps
de 3τt  aproximadament.

Exercici 2.29

Repetiu l’exercici anterior si les càrregues s’extreuen mitjançant un corrent invers constant -IR.
Ignoreu l’eliminació de càrregues per recombinació.

Resolent:   -IR = dQs/dt  obtenim Qs(t) = (IF - IR)t. El temps de descàrrega serà τt IF/IR

2.5.3  Model SPICE del díode

El programa de simulació de circuits electrònics SPICE modela el díode de tal manera que
reprodueix amb una gran aproximació les característiques mesurades en díodes reals. Al mateix
temps permet diversos graus de simplificació fins a arribar a l’equació del díode ideal.

Es modela el corrent del díode en polarització directa sumant l’expressió del corrent del díode ideal
més el corrent de recombinació en la ZCE:

)1()1( 2//
1 −+−= tdtd VV

ro
VV

sd eIeII (2.52)

Per modelar l’efecte d’alta injecció s’utilitza l’expressió:

kfd

d
d

II

I
I

/1 1

1

+
= (2.53)

on Id1 és el corrent en baixa injecció i Ikf és el corrent que correspon al punt límit entre baixa i alta
injecció. Per a corrents més petits que Ikf podem aproximar Id ≈ Id1, mentre que per a corrents més
grans Id ≈(Ikf·Id1)

1/2, i d’aquesta manera resulta una proporcionalitat Id ∝ exp(VD/2Vt).

Els efectes de la resistència sèrie es tenen en compte escrivint la caiguda de tensió entre els
terminals del díode VD com:

sddD RIVV += (2.54)

on Vd és la tensió que cauria en el díode sense efectes resistius i Rs és la resistència paràsita en
sèrie.

En polarització inversa, abans d’arribar a la tensió de ruptura, el díode es modela per l’equació del
díode ideal i una conductància Gmin en paral·lel. Aquesta conductància dóna compte d’efectes no
ideals de l’augment de corrent amb la polarització inversa. Anomenant Ir aquest corrent invers,
l’efecte de ruptura es modela mitjançant una exponencial:
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tbv
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bvrd eIII η
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−= (2.55)

on BV = Vz. Quan Vd es fa més negativa que -BV l’exponent de 2.55 és positiu i gran i això fa
créixer ràpidament el valor (negatiu) de Id. El factor d’idealitat de l’exponent d’aquesta expressió,
ηbv, pot ser ajustat per ajustar-se més bé a la característica real.

Les capacitats dels díodes es modelen amb expressions que segueixen les equacions vistes en
l’apartat 2.6. Finalment SPICE permet tenir en compte la influència de la temperatura en els
diferents paràmetres del dispositiu.

Si l’usuari no especifica el valor d’un paràmetre, SPICE pren un valor per defecte. Els més
importants són: Is = 10-14 A,  Ibv = 10-10 A, ηbv = 1, Vbi = 1 V i m = 0,5. La resta de paràmetres són de
valor infinit (Ikf, BV) o nuls. El díode "per defecte" segueix l’equació del díode ideal sense efectes
capacitius ni resistius.

EXEMPLE 2.4

En el llistat que segueix es mostren els paràmetres SPICE del díode BAS116 de Philips
Semicondictors proporcionats pel mateix fabricant.

QÜESTIONARI 2.5.b

1. Un díode P+N amb la regió N llarga condueix un corrent en directa IF. En l'instant t=0
s'anul·la aquest corrent. Quant de temps farà falta perquè desapareguin les càrregues en
excés en les regions neutres? Ignoreu l'efecte de la variació de la zona de càrrega d'espai
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i preneu com a criteri per dir que la càrrega ha desaparegut que el seu valor ha disminuït
fins el 10 % del seu valor inicial. Dada: temps de trànsit τt= 0.1 ns.

2. Repetiu l’exercici anterior suposant que la càrrega emmagatzemada s'extreu del díode
mitjançant un corrent invers -IR  i que podem ignorar la recombinació de minoritaris en les
zones neutres. Dades: IF= 10 mA,  IR= 40 mA.

3. Com canviaria el resultat de la qüestió 2 si ja no poguéssim negligir la recombinació de
minoritaris?

4. Per un díode inicialment polaritzat en inversa a una tensió VD = - VR s'hi fa passar, a
partir de l'instant t=0, un corrent en directe IF. Com variarà la càrrega de la ZCE, Qj, en
funció del temps, a partir de t=0 i fins que la tensió VD valgui zero?

5. Indiqueu quins paràmetres s'han d'especificar en el model SPICE per simular un díode
que presenti un corrent invers de saturació de 10-15 A, tenint en cmpte que el tram
corresponent a l'equació ideal comença per ID = 10 nA, que l'alta injecció s'inicia quan ID =
20 mA, que pera  ID = 1A la tensió entre terminals del díode és VD, i que presenta una
tensió de ruptura de 12 V.
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2.6  EL DÍODE EN COMMUTACIÓ I EN PETIT SENYAL

Presentarem en aquest apartat els dos escenaris d’aplicació del model dinàmic del díode que hem
presentat en l’apartat 2.5: el funcionament en commutació i en petit senyal. El primer és
particularment important en circuits digitals, mentre que el petit senyal és un concepte lligat a
circuits analògics.

2.6.1 Transitoris de commutació

Considerem ara el circuit de la figura 2.17, on es mostra un senyal quadrat que s’aplica a un díode
a través d’una resistència. El senyal e(t) commuta d’un valor inicial A a un valor -A. Si abans del
canvi e(t) val A des de fa un temps prou llarg, el díode opera en  règim  permanent i el corrent  ID
val IF ≈ (A-Vγ)/R. Les capacitats CD i Cj estan carregades a la tensió de polarització Vγ i no circula
corrent pels condensadors que les simulen. Aquesta situació es manté fins a l’instant t = 0- de la
figura 2.17.

En t=0+ la tensió e(t) commuta a -A. En aquest instant, la tensió en borns del díode és Vγ perquè
els condensadors la mantenen. Per tant, en t=0+ el corrent pel díode és IR = (-A-Vγ)/R ≈ -IF si A >>
Vγ. El díode està polaritzat en inversa però no bloqueja el pas de corrent. A mesura que Cs i Cj es
descarreguen, la tensió entre els terminals disminueix. Si aquests condensadors tinguessin un
valor de capacitat constant la corba de caiguda de la tensió tindria un perfil exponencial amb una
constant de temps RC. La capacitat del díode, però, varia amb la tensió entre terminals i amb ella
la constant de temps. Inicialment quan VD és positiva i gran, la capacitat dominant és CD, que és
gran, cosa que fa que la caiguda de tensió sigui lenta. Quan la tensió es fa més petita que la tensió
llindar del díode, la capacitat de difusió es fa ràpidament petita i amb ella la constant de temps, la
qual cosa implica que el corrent s’acosti ràpidament al  valor de règim permanent. Val a dir que a
partir d’un cert punt la capacitat de transició domina la de difusió i determina el valor de la constant
de temps. Cj també va disminuint però no tan de pressa com CD. En règim permanent el corrent és
gairebé nul i, per tant, no hi ha caiguda en R i la tensió en borns dels condensadors és -A. Del
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Figura 2.17 Transitoris de commutació en el díode
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temps transcorregut des de la commutació de e(t) fins que el díode bloqueja el corrent se’n diu
transitori de bloqueig.

Si ara el senyal e(t) torna a commutar a +A, té lloc el transitori de conducció. Inicialment el corrent
és més gran que el que correspon al règim estacionari perquè els condensadors mantenen la
tensió en inversa -A en borns del díode. A mesura que la càrrega en els condensadors canvia, la
tensió en els seus terminals augmenta fins al valor Vγ en règim permanent directe.

Exercici 2.30

Calculeu el temps ts durant el qual el corrent invers del díode es manté aproximadament en el
valor -IR en el transitori de bloqueig (vegeu la figura 2.17).

Per mantenir el valor -IR constant la tensió en borns del díode ha de ser propera a zero. ts serà,
doncs, aproximadament el temps que es trigui a eliminar la càrrega Qs en el díode. Resolem
l’equació:

dt

dQQ
I s

t

s
R +=−

τ

i obtenim Qs(t) = C exp(-t/τt) - IRτt. Determinem C amb la condició inicial Qs(0) = IFτt i resulta Qs(t) =
τt[IF+IR]exp(-t/τt) - τtIR. El temps ts necessari per anul·lar Qs(0) serà ts = τt ln[1+IF/IR].

Exercici 2.31

Calculeu el temps necessari per "adaptar" la ZCE des d’una polarització nul·la fins a una tensió -VR

si el corrent invers que circulés pel díode tingués el valor constant -IV.

∆Qj = IVt; ∆Qj = qANA[wp(-VR) - wp(0)]; tV = qANAwo[(1+VR/Vbi)
1/2 - 1]/IV

2.6.2 Model del díode en petit senyal

Quan el díode opera en determinats circuits (p.e. un amplificador) se li aplica un petit senyal ∆vD(t)
superposat a un valor continu de polarització VDQ. Com a conseqüència d’aquesta polarització el
corrent que circula pel díode es pot descompondre en un valor continu (polarització) IDQ més un
valor incremental o senyal ∆iD(t). En aquests circuits sovint interessa saber quina relació hi ha
entre els increments de tensió i els de corrent en el díode. Del circuit que permet calcular aquesta
relació se’n diu circuit equivalent del díode en petit senyal.

La figura 2.18.a representa la tensió i el corrent totals en el díode, el qual ha esta substituït pel seu
model dinàmic. El circuit equivalent en petit senyal és com mostra la figura 2.18.b. S’obté del
model dinàmic prenent per als condensadors Cs i Cj els valors fixos que prenen en el punt de
repòs, Cs(VDQ) i Cj(VDQ). La poca amplitud del senyal justifica aquesta aproximació. D’altra banda,
el corrent ∆iD que circula per la font depenent com a conseqüència de la tensió ∆vD és:
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que hem modelat per una resistència de valor rd anomenada resistència dinàmica.

I

C j
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D

D
I       + ∆ IDQ D

C jQ

C 
DQ

∆I D r d

Figura 2.18 a) Tensió i corrent totals del díode. b) Circuit equivalent de petit senyal del díode

En polarització directa el model en petit senyal del díode és un circuit RC, on la capacitat dominant
sol ser CD. En canvi en inversa la resistència dinàmica tendeix a infinit i la capacitat de difusió és
inapreciable, per la qual cosa el dispositiu queda reduït a una capacitat de valor Cj, funció de la
tensió aplicada VDQ. Hi ha díodes dissenyats per utilitzar-los com a condensadors amb capacitat
controlable per tensió, anomenats varicaps (díode de capacitat variable).

Exercici 2.32

Construïu el circuit equivalent del díode de l’exercici 2.3 per a una polarització directa de 0,5V, una
d’inversa de -2 V i una altra d’inversa de -10 V.

Per a VD = 0,5 V:  rd = 0,025/33·10-6 = 757 Ω; Cs = 7 nF; Cj = 22,7 pF (vegeu exemples 2.13, 2.24 i
2.25).

Per a VD = -2 V:   rd = ∞; CD = 0; Cj = 5,5 pF.

Per a VD = -10 V: rd = ∞; CD = 0; Cj = 2,7 pF.

QÜESTIONARI 2.6

1. Expliqueu físicament a què és degut el temps de retard per emmagatzemament ts que
apareix quan el díode commuta de directa a inversa. Utilitzeu aquesta explicació per
respondre a les preguntes següents: Com variarà tS si en un díode N+P augmenta el
dopatge de la regió P, mantenint constants la resta de paràmetres. La mateixa pregunta si
augmenta la profunditat de la regió neutra P en lloc del dopatge.

Considereu la commutació del díode de directa a inversa. Expliqueu i justifiqueu com es
podria fer disminuir el temps de retard per emmagatzemament:
a) Si controlem el disseny del circuit.
b) Si controlem el disseny del dispositiu.
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3. En la commutació  d'inversa a directa volem saber quina capacitat, la de transició o la
de difusió, determina de durada del transitori de commutació.

4. Trobeu la resistència dinàmica d'un díode en petit senyal, sabent que el seu corrent de
polarització val:
a) 100 mA
b) 10 µA

5. Considerem el cas d’un díode que té un corrent invers de saturació de 10-14 A i que té el
seu punt de repòs en una tensió directa de 0.7 V. El petit senyal que apliquem és de molt
baixa freqüència, de manera que els efectes capacitius són irrellevants. L’amplitud del
senyal és de 100 mV de pic a pic, simètric al voltant del punt de repòs. Avalueu l’error que
cometem en utilitzar l’aproximació lineal coma  aproximació de la característica I(V) del
díode en petit senyal.

6. Calculeu la capacitat total d'un díode per on circula un corrent de 10 mA. Dades:  IS=
2×10-14 A,   τt= 0.2 ns,  Cj0= 0.2 pF,    Vbi= 0.8 V
Repetiu el càlcul si el díode està polaritzat a 10 V en inversa.

PROBLEMA GUIAT 2.5

Considerem el díode dels problemes guiats 2.1 a 2.4.
1. Quin corrent circularà pel díode quan el connectem en sèrie amb una resistència de 200
Ω  i a una pila de 10 V.
2. Estimeu el temps que trigarà el díode a eliminar les càrregues de minoritaris de les
regions neutres si en l'instant t=0 commutem la tensió d'alimentació a -5 V.
3. Avalueu la durada del transitori ON-OFF.
4. Determineu els paràmetres del circuit equivalent en petit senyal del díode si el punt de
treball correspon a un corrent de 50 mA.
5. Repetiu el càlcul anterior per una tensió de polarització inversa de 5 V.
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2.7 CONTACTES METALL-SEMICONDUCTOR

Els dispositius semiconductors es connecten entre ells mitjançant pistes o fils metàl·lics. En algun
punt s’ha de fer el contacte entre semiconductor i metall. Les propietats elèctriques d’aquests
contactes són importants en el funcionament del dispositiu. Hi ha dos tipus de contactes:
rectificadors i òhmics. Els primers es comporten com a díodes, de manera similar a una junció PN.
Els segons permeten el pas de corrent igualment en els dos sentits, amb una caiguda de tensió
petita en el contacte. Els diferents tipus de comportament es poden explicar mitjançant un model
simple que parteix del diagrama de bandes.

2.7.1 Diagrames de bandes en equilibri

Conceptes bàsics

a) Diagrama de bandes d'un metall

En un conductor el nivell de Fermi cau dins una banda permesa i, per tant, els electrons poden
ocupar nivells veïns del nivell de Fermi. No parlarem de banda prohibida i, per tant, tampoc de
forats. El diagrama de bandes queda reduït a la posició del nivell de Fermi.

A 0 K, tots els nivells per sota de Ef estarien ocupats, i els que es troben per damunt de Ef, buits. A
T> 0 K alguns electrons hauran abandonat nivells E<Ef per passar a nivells E>Ef. Però el nombre
d'aquests electrons és, en termes relatius, petit, de manera que la imatge d'un metall com un sòlid
amb nivells E<Ef plens i nivells E>Ef buits és essencialment correcta.

b) Nivell de buit (E0)

Quan hàgim de posar en un mateix diagrama les bandes d'un semiconductor i les d'un metall
haurem de tenir algun procediment per posicionar les unes en relació amb les altres. Aquest
problema apareix sempre en el contacte de dos materials de naturalesa diferents. Per resoldre'l
s'utilitza els conceptes de nivell de buit i de funció de treball.

Aquest problema no el teníem quan reuníem les d'un semiconductor de tipus P amb les d'un de
tipus N. En efecte: el nivell de Fermi de l'un i de l'altre es trobaven en llocs diferents de la banda
prohibida, però les vores d'aquesta banda Ec i Ev eren idèntiques en les dues regions.

El nivell de buit, que indicarem com E0, és el nivell d'energia d'un electró en repòs fora del
material, sigui fora del metall o del semiconductor. És, per tant el mateix per a tots el materials.
Aquest nivell de referència és útil si coneixem la posició dels nivells dels diagrames de bandes
dels materials del problema en relació amb E0. Això és el que fan els conceptes següents.

a) Afinitat electrònica d'un semiconductor (qχ
s). És l'energia necessària per fer passar un electró

del fons de la banda de conducció, Ec, al nivell de buit, E0:

0EEq cS −≡χ     (2.57)

És un paràmetre fix per a cada semiconductor, més ben conegut en uns que en altres. En el silici
val 4.15 eV.

b) Funció de treball (qΦ)

És la diferència d'energia entre el nivell de buit, E0, i el nivell de Fermi, Ef:

qΦ  ≡ E0 –Ef      (2.58)
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Aquest concepte es defineix tant per a un semiconductor (qΦs) com per a un metall (qΦm). La
funció de treball d'un semiconductor depèn del seu dopatge:

qΦ  = E0 -Ef = E0 -Ec +Ec -Ef = q χS +(Ec -Ef)         (2.59)

on el darrer parèntesi depèn de la concentració d'impureses. En canvi, la d'un metall és una
propietat del material. Tenim, per exemple, qΦm = 4,1 eV en el cas de l'alumini.

Construcció del diagrama de bandes

Amb els conceptes anteriors podem passar a la construcció d'un diagrama de bandes en un
contacte metall-semiconductor. Però serà més fàcil si abans tornem a mirar un resultat ja conegut,
el diagrama de bandes de la junció PN des d'un punt de vista diferent. Considerem els diagrames
de bandes d'un semiconductor de tipus P i d'un de tipus N com indica la figura 2.19. En aquesta
figura també s'hi ha representat el nivell de buit.
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Figura 2.19 a) Diagrames de bandes d'un semiconductor p i d'un semiconductor n aïllats.
b) Diagrama de bandes dels mateixos semiconductors formant una junció PN

Construirem ara el diagrama de bandes de la junció en equilibri (figura 2.19b) de la manera
següent. Els nivells de Fermi, en equilibri, han d'estar a la mateixa alçada i, per tant, el del material
P haurà de desplaçar-se cap amunt al mateix temps que el del semiconductor N es mou cap avall.
Pel que fa a les bandes, hi ha tres punts comuns a les dues parts de la junció: Ec i Ev en el punt de
contacte, a fi de garantir la continuïtat de les bandes, i E0 en el punt de contacte que ha de
mantenir una distància constant, qχ

S , amb Ec. Les tres fletxes de la figura 2.19 indiquen aquests
tres punts de referència.

D'altra banda, lluny del pla de la junció el diagrama de bandes, i concretament els valors Ef - EV i
EC-Ef , han de ser iguals que el del semiconductor aïllat, tal com indica la figura 2.19.b. El resultat
de tot plegat és la curvatura de bandes que ja ens era familiar, però que hem obtingut per un
procediment diferent.

Sabem que l'amplada de la zona de càrrega d'espai en cada regió és inversament proporcional al
seu dopatge. En termes de desplaçament del nivell de Fermi direm que quan la junció no és
simètrica el desplaçament és més gran en la regió menys dopada.

L'exercici que acabem de fer per a la junció PN és immediatament aplicable a un contacte metall-
semiconductor. Per construir el diagrama de bandes només hem de tenir en compte els criteris
següents:
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1. En equilibri el nivell de Fermi ha de ser constant en tot el sistema. Alinear els nivells de Fermi
dels dos materials exigeix, en general, que les bandes es corbin. Aquesta curvatura és més gran
en el material menys dopat. En el cas del contacte metall-semiconductor la asimetria en
concentració de portadors és extremada i tota la deformació de les bandes es desenvolupa en el
semiconductor.

2. El nivell de buit ha de ser continu en tots els punts. Com que l'afinitat electrònica del
semiconductor és constant, resulta que el nivell de buit segueix la deformació de les bandes del
semiconductor. La continuïtat de E0 permet posicionar les bandes d'un material en relació amb les
de l'altre.

 La figura 2.20 representa un exemple de construcció del diagrama de bandes. A partir d'aquesta
construcció podem deduir algunes propietats del contacte.
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Figura 2.20  Construcció del diagrama de bandes d'un  contacte metall-semiconductor.
 Es representa el cas d'un semiconductor de tipus N amb qΦS< qΦM

Contactes òhmics i contactes rectificadors

La construcció dels diagrames de bandes dóna lloc a considerar quatre casos esquematitzats a la
figura 2.21. En els casos a) i b) el semiconductor és de tipus N amb qΦm> qΦs i qΦm< qΦs
respectivament. Les figures c) i d) repeteixen l'exercici per a un semiconductor de tipus P amb
qΦm< qΦs  i qΦm> qΦs, respectivament. El procediment per crear tots aquests diagrames és el
mateix que s'ha exposat per al primer dels quatre casos.

Notem que en els casos a) i c) el nivell de Fermi del semiconductor en la zona propera al pla de la
junció "s'ha allunyat" de la banda dels portadors majoritaris en relació amb el volum (bulk) del
semiconductor, i apareix, per tant, una zona de buidament (o zona de càrrega d'espai). El
semiconductor queda amb càrrega positiva si és de tipus N i amb càrrega negativa si és de tipus
P. El metall té una càrrega igual en magnitud i de signe contrari a la del semiconductor, localitzada
en la seva superfície.
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Veurem, tot seguit, quines conseqüències té l'aparició d'aquesta configuració de les bandes.
Considerem la figura 2.22, que representa un contacte del tipus a) polaritzat. La mateixa anàlisi
seria vàlida per a un del tipus c).
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 Figura 2.21 Diagrama de bandes d'un contacte metall-semiconductor: els 4 casos possibles
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Figura 2.22 Diagrama de bandes del contacte metall-semiconductor de la figura 2.20 polaritzat
a) en directe, b) en inversa
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En equilibri el corrent d'electrons del semiconductor cap al metall, I
SM

, s'equilibra amb un flux igual i
de sentit contrari, I

MS
, i en resulta un corrent net  I

SM
- I

MS = 0. Quan polaritzem negativament el
semiconductor en relació amb el metall, la curvatura de les bandes disminueix (fig. 2.22.a) perquè
el camp que apliquem té sentit contrari al del camp en equilibri. Aleshores la barrera de potencial
que els electrons troben per passar del semiconductor al metall és més petita que en equilibri,
mentre que la que troben per moure's en sentit contrari no ha canviat. El resultat és un pas net
d'electrons del semiconductor al metall. Aquest corrent pot fer-se molt gran amb la polarització, per
la mateixa raó que se'n fa a la junció PN polaritzada directament.

Si ara polaritzem el semiconductor positivament en relació amb el metall, incrementarem la
curvatura de les bandes. Els portadors majoritaris troben una barrera molt més gran que en
equilibri per passar del semiconductor al metall. El flux d'electrons en aquest sentit pot arribar a ser
negligible. Els electrons que es mouen en sentit contrari troben la mateixa barrera que en equilibri.
El resultat és un flux net d'electrons de metall a semiconductor. Aquest corrent assoleix un valor
màxim, igual a I

MS
, que és molt petit (zero en aplicacions pràctiques).

La conclusió d'aquests raonaments és que les estructures que corresponen als diagrames a) i c)
són rectificadores. Si el semiconductor és de tipus N la polarització és directa quan el metall és
positiu en relació amb el semiconductor. El criteri és invers en cas de semiconductors de tipus p.
Aquest dispositiu rectificador és conegut com a díode Schottky.

En els altres dos casos, b) i d), la regió del semiconductor propera al metall presenta una
acumulació de majoritaris. Els portadors majoritaris poden passar del semiconductor al metall i
viceversa sense trobar cap barrera de potencial creada per una ZCE. El contacte no presenta cap
efecte rectificador i s'anomena òhmic.

2.7.2 El díode Schottky

Electrostàtica

De manera paral·lela a la junció PN definirem el potencial de difusió, Vbi, com la caiguda de tensió
en el semiconductor en equilibri. En el cas a) té per valor:

( )bulkFCSMSMbi EEqqqqqV −−−Φ=Φ−Φ= χ        (2.60)

En el cas c) l'expressió és:

           ( ) ( ) MbulkVFgSMbulkFCSMSbi qEEEqqEEqqqqV Φ−−−+=Φ−−+=Φ−Φ= χχ         (2.61)

En polarització la caiguda de tensió en el semiconductor val  Vbi-VD.

A partir d'aquí valen les mateixes equacions que en la junció PN per calcular l'amplada de la ZCE,
el camp elèctric màxim, la capacitat de transició, etc. En el cas de semiconductor de tipus N:

)(
12

)(
2

Dbi
D

NDbiDel VV
Nq

xVVN
q

E −=−= ε
ε

(2.62)

Tota la ZCE es troba dins el semiconductor. Les equacions (2.62) són com les d’una junció PN
tractant el metall com una regió amb un nivell de dopatge infinit. El punt de camp elèctric màxim és
el pla de la junció.

Corrent
Es pot demostrar mitjançant una avaluació senzilla del pas de portadors per damunt d'una barrera
de potencial (dit efecte termoiònic) que el de corrent en un contacte rectificador metall-
semiconductor ideal a una tensió de polarització VD  val:
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[ ] KTq
o

VV
oD

BtD eIeII // 1 Φ−∝−= η (2.63)

on I0 és el corrent invers de saturació i η el factor d’idealitat que, a diferència del díode de junció
PN pot ser més gran que 2.

Els díodes Schottky presenten dues diferències importants amb els de junció PN:

a) Un corrent invers de saturació més gran, la qual cosa vol dir una tensió de colze del díode
més petita (0,3-0,4 V). En conseqüència, fixat un corrent en directa, la tensió que cau en el
díode és més petita en un Schottky. Això els fa útils com en rectificadors de potència.
Posats en paral·lel amb una junció PN, fan de limitadors de tensió d'aquesta; aquesta
propietat s'utilitza en tecnologia TTL per fer més ràpids els circuits digitals que utilitzen
aquesta tecnologia bipolar.

b) El corrent no depèn de la injecció de minoritaris, és a dir, no hi ha capacitat de difusió. El
baix valor de capacitat fa que siguin dispositius ràpids.

Els díode Schottky es troben entre els dispositius més antics obtinguts amb semiconductors. Els
primers es feien per contacte d’una punta metàl·lica damunt un semiconductor. Actualment es
fabriquen dipositant una capa prima de metall en la superfície del semiconductor.

EXEMPLE 2.5

A la figura que segueix es mostra la caraterística corrent tensió del díode rectificador Schottky
PBYL1025 de Philips Semiconductors. Noteu que la tensió de colze per a un corrent de 10
ampers és inferior a 0.4 V.

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



2.La junció PN 127

Exercici 2.33

Trobeu el potencial de contacte entre el metall i un semiconductor N dopat amb ND = 1016 cm-3.
Dades: la funció de treball del metall és qΦm = 4,75 eV i l’afinitat electrònica del silici és qχ s= 4,15
eV.

La funció de treball del semiconductor és qΦs s = qχ s  + (Ec-Ef) = qχ s + Eg/2 - kTln(ND/ni) = 4,15 +
0,55 - 0,33 = 4,36 eV. D’ acord amb 2.60, Vbi = 4,75 - 4,36 = 0,39 V.

Exercici 2.34

Dibuixeu l’estructura de bandes de l’exercici anterior si el dopatge del semiconductor fos NA = 1016

cm-3.

qΦs  = 5,03 eV. Els forats, majoritaris, troben una barrera per passar del semiconductor al metall.

Exercici 2.35

Calculeu els corrent invers de saturació d’un díode Schottky que té una tensió de llindar de 0,4 V i
un factor d’idealitat igual a la unitat.

Suposant corrents de referència de l’ordre del mA, resulta I0 = IDref/exp(Vγ/Vt) = 1,1·10-10, uns cinc
ordres de magnitud més gran que en els díodes de junció PN.

Exercici 2.36

Considereu un díode de junció PN en paral·lel amb un díode Schottky, tots dos alimentats amb
una font de corrent d' 1 mA. Calculeu el corrent que condueix cada díode sabent que les tensions
llindar respectives són 0,7 V i 0,4 V.

Per al díode de junció PN passa 1,63×10-8 A i per al Schottky pràcticament 10-3 A.

2.7.3 Contactes òhmics reals

L'aplicació directa del model de contacte presentat per la realització de contactes òhmics en
dispositius semiconductors exigiria l'ús de metalls diferents depenent del dopatge del
semiconductor. Aquesta exigència és tecnològicament complicada. Això sense comptar amb la
influència d'efectes no ideals que no hem discutit.

La manera pràctica de fer contactes òhmics és utilitzar el fet que, quan el semiconductor és molt
dopat, les zones de càrrega d'espai de les figures 2.21a i 2.21c són molt estretes i, en
conseqüència, hi ha pas de corrent per efecte túnel entre metall i semiconductor. L'efecte túnel és
igual en tots dos sentits i, per tant, el corrent no mostra cap efecte rectificador: el contacte és
òhmic.

Quan s'ha de fer un contacte metàl·lic damunt un semiconductor poc dopat, el que es fa és
introduir impureses del mateix tipus, en concentracions elevades, en les proximitats de la zona a
metal·litzar, resultant així una estructura metall/n+/n o bé metall/p+/p. Els contactes n+n i p+p són
sempre òhmics. La figura 2.23 representa un contacte òhmic real entre un metall i un
semiconductor de tipus N.
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Figura 2.23  a) Característica I(V) d’un contacte òhmic. b) Diagrama de bandes mostrant la
permeabilitat d’una barrera molt estreta. c) Realització tecnològica del contacte òhmic

Exercici 2.37

Calculeu l’amplada de la barrera de potencial d’un contacte entre un metall i una semiconductor si
aquest està dopat amb ND = 1019 cm-3.

Segons l’expressió 2.62, en equilibri tèrmic tenim xN = 112·(Vbi)
1/2 Å. Amb les dades de l’exemple

2.24 resulta qΦs = 4,19 eV, i per tant Vbi = 4,75 - 4,19 = 0,56 V. Substituint aquest valor en
l’expressió anterior, resulta xN = 83,8 Å, que permetria que la barrera fos permeable per efecte
túnel.

Exercici 2.38

Quant hauria de valer la funció de treball del metall per tal que un semiconductor dopat amb ND =
1018 cm-3 fos òhmic?

Per a una barrera de 100 Å, qΦm s’hauria de trobar entre 4,33 eV i 4,25 eV.

QÜESTIONARI 2.7

1. Quina longitud d'ona hauria de tenir una radiació que fos capaç d'arrencar electrons de
l'or (efecte fotoelèctric) a 0 K? Dada: la funció de treball de l'or és 5.1 eV. Dada: hc = 1.24
eV·µm.

2. A partir dels coneixements que tenim dels contactes metall-semiconductor estudiarem
un contacte entre dos metalls amb funcions de treball diferents. Dibuixeu els diagrames de
distribució de càrrega, camp i potencial en la regió de contacte.

3. Trobeu el potencial de contacte entre un metall que té una afinitat electrònica de 4.15
eV i un silici dopat amb 1016 donadors/cm3.

4. Dibuixeu el diagrama de bandes d’un sistema format per una junció PN, amb la regió P
tal que Ef-Ev = Eg/4, la regió N tal que Ec-Ef = Eg/4, i en els extrems contactes amb un
metall tal que qΦM = qΦs+ Eg/2. Utilitzeu el resultat per demostrar que la tensió de difusió
no es pot mesurar en els terminals metàl·lics.
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5. Serà òhmic el contacte entre un metall que té una funció de treball de 4.75 eV i silici
dopat amb 1017 donadors/cm3?. I si el dopatge fos de 1019 acceptors/cm3? Podeu
considerar que el corrent túnel a en el contacte és important quan l'amplada de la barrera
és inferior a 100 Å. Dades: qχ = 4.15 eV.

6. La tensió de colze d'un díode Schottky és de 0.4 V quan treballem amb corrents de
l'ordre de 50 mA. Estimeu el seu corrent invers de saturació, suposant que és vàlida
l'equació I(V) del díode ideal. Compareu aquesta xifra amb les que hem trobat en els
díodes de junció PN de silici.
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2.8 EL DÍODE D’HETEROJUNCIÓ

La junció PN que hem presentat s’anomena a vegades homojunció per fer èmfasi en el fet que les
dues regions són del mateix semiconductor. Una  junció formada per dos materials diferents és
coneguda com una heterojunció. Per fer un dispositiu electrònic cal que entre els dos materials hi
hagi continuïtat de l’estructura cristal·lina. Altrament apareixen un gran nombre d’estats a l’alçada
de la banda prohibida que actuen com a centres de recombinació i malmeten el funcionament del
dispositiu. Aquest requeriment només és satisfet en determinats casos quan les xarxes dels dos
materials són prou semblants entre elles i es disposa d’una tecnologia adient de creixement
cristal·lí que permeti obtenir una interfície amb una densitat moderada de defectes i centres de
recombinació. Si es poden superar aquests problemes, la combinació de materials amb
estructures de bandes diferents obre la possibilitat de fabricar una gamma molt extensa de
dispositius. L’estudi d’aquestes combinacions és sovint coneguda com a enginyeria de la banda
prohibida (del bandgap). Les heterojuncions que han estat obtingudes amb èxit utilitzen gairebé
sempre semiconductors compostos. Esmentem entre aquests el cas de les estructures basades en
el sistema AlxGa1-x As, on el contingut d’alumini x pot variar des de zero (GaAs) fins a 1 (AlAs), així
com altres compostos com InP i InGaAs, que també presenten bon acoblament cristal·lí.

En la figura 2.24 es representa el diagrama de bandes d’energia d’una heterojunció. A 2.24.a hi
trobem els nivells d’energia dels dos semiconductors aïllats. Les afinitats electròniques, les
amplades de banda prohibida i les posicions respectives del nivell de Fermi dels dos materials són
diferents. Quan es posen en contacte (procés conceptual, no tecnològic) es produeix un bescanvi
de càrregues entre ells fins que s’assoleixi una situació d’equilibri tèrmic en la qual el nivell de
Fermi és constant en tota l’estructura. Com a conseqüència del moviment de càrregues es forma
un dipol a la regió de transició semblant al que apareixia en les homojuncions (i en el contactes
Schottky), que dóna lloc a una variació del potencial en la regió esmentada. El potencial de
contacte Vbi és:

[ ] [ ])()( 1122 fcfcbi EEqEEqqV −+−−+= χχ (2.64)

Aquesta caiguda de potencial es compon de dues parts, Vbi1 i Vbi2, que corresponen als
semiconductors 1 i 2 respectivament. Aquestes quantitats es poden determinar en aproximació de
buidament, imposant les condicions de neutralitat global de càrrega del dipol i el fet que en la
interfície s’ha de mantenir la continuïtat del vector desplaçament elèctric, εEel, en lloc de la
continuïtat del camp Eel. El resultat és:
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i les amplades de les zones de buidament:
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Per construir el diagrama de bandes 2.24.b procedirem de la manera següent: dibuixarem primer
el nivell de Fermi, constant al llarg de tota l’estructura. Després fixarem els nivells Eo, Ec i Ev lluny
de la ZCE. Finalment dibuixarem el nivell Eo, que ha de ser continu, unint les posicions de Eo en els
extrems a través de la regió de transició. La variació total d’aquest nivell en la ZCE és qVbi.
Aquesta caiguda es divideix en dues parts: qVbi1 i qVbi2. Coneixent aquestes quantitats podem fixar
la posició de Eo en la interfície. Com que en cada semiconductor qχ   i Eg han de ser constants,
apareixen en la junció unes discontinuïtats dels nivells Ec, ∆Ec, i del nivell Ev, ∆Ev. Per inspecció del
diagrama resulta:

cggvc EEEEqqE ∆−−=∆−=∆ )( 2112 χχ (2.67)
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Figura 2.24 a) Diagrama de bandes d’una heterojunció. b) Densitat de càrrega, camp elèctric i
potencial

Exercici 2.39

Demostreu les expressions 2.65 i 2.66

Per neutralitat del dipol xPNA = xNND. Per continuïtat de la càrrega elèctrica ε1Eel(0
-) = ε2Eel(0

+).
Integrant el camp elèctric Vbi1 = xNEel(0

-)/2; Vbi2 = xPEel(0
+)/2. Aleshores Vbi = Vbi1 + Vbi2 = Vbi1 +

(xNND/NA)(ε1Eel(0
-)/2ε2) = Vbi1 + [xNEel(0

-)/2](NDε1/NAε2) = Vbi1[1+NDε1/NAε2]. Aïllant Vbi1 =
Vbi[ε2NA/(ε1ND+ε2NA). Finalment Vbi2 = Vbi-Vbi1 = Vbi[ε1ND/(ε1ND+ε2NA)].
Per Gauss: Eel(0

-) = qxNND/ε1. D’aquí: Vbi1 = xNEel(0
-)/2 = xNqwnND/2ε1 = xN

2qND/2ε1. Per tant, xN =
[(2ε1/qND)Vbi1]

1/2. De la mateixa manera, Eel(0
+) = qxPNA/ε2 i Vbi2 = wpEel(0

+)/2. I d’aquí, xP =
[(2ε2/qNA)Vbi2]

1/2.

Exercici 2.40

Calculeu ∆Ec i ∆Ev per a un díode d’heterojunció de InP/In0,53Ga0,47As dopat amb ND = 1017 cm-3

(InP) i NA = 10 19 cm-3 (InGaAs). Dades: Eg(InP) = 1,35 eV; Eg(InGaAs) = 0,75 eV; qχ(InP) = 4,4 eV;
qχ(InGaAs) = 4,61 eV; εr(InP) = 12,4; εr(InGaAs) = 13,5; εo = 8,85·10-14 F/cm; Nc(InP) = 5.68·1017

cm-3; Nc(InGaAs) = 2.8·1017 cm-3; Νϖ(InP) = 6.36·1018 cm-3; Νv(InGaAs) = 6·1018 cm-3; ni (InP) = 107

cm-3; ni(InGaAs) = 4·1011 cm-3.

∆Ec = 0,21 eV; ∆Ev = 0,39 eV
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L’estructura de bandes representada en la figura 2.24 presenta dues característiques notables.
Una és que la barrera que han de remuntar els forats per passar de la regió P a la regió N és més
gran que la que han de superar els electrons per passar de N a P. Aquesta heterojunció confina
els forats a la regió P, mentre que permet el pas dels electrons. Aquesta propietat és utilitzada en
diversos dispositius con els díodes làser i els transistors bipolars d’heterojunció, com veurem en
els capítols 4 i 5 respectivament.

L’altra característica és la discontinuïtat en forma de pic que presenta el nivell Ec. Els electrons de
la regió 1 han de superar aquest pic per passar a la regió 2. Quan aquest pic sobresurt per damunt
del nivell Ec de la regió 2, la barrera d’energia que troben els electrons de la regió 1 per arribar a la
2 és més gran que la diferència dels nivells Ec  de les regions neutres 1 i 2. L’efecte del pic és fer
més difícil el pas d’electrons en el sentit del material 1 al 2.

El perfil de la banda de conducció que hem obtingut ens mostra la formació d’una vall profunda i
estreta, com una clivella, en el costat 2 de la interfície, on trobarem electrons atrapats. La poca
amplada d’aquest pou de potencial fa que el comportament d’aquests electrons sigui diferent de la
resta dels de la banda de conducció perquè manifesten efectes quàntics, com la seva distribució
en nivells d’energia, com ha estat presentat en l’apèndix 1.2 del capítol 1. La mobilitat dels
electrons confinats és molt més alta que la dels altres. Aquest efecte s’utilitza en alguns dispositius
com els transistors d’efecte de camp HEMT (High Electron Mobility Transistors).

En altres aplicacions convé evitar la formació del pic en la banda de conducció i això
s’aconsegueix amb un canvi de composició gradual entre els materials 1 i 2. Es parla aleshores
d’heterojuncions graduals i la curvatura de les bandes en la ZCE té un aspecte similar al cas de les
homojuncions. La llei tensió-corrent del díode és com l’equació (2.31) però, en lloc del corrent
invers de saturació donat per (2.32), tenim una expressió:
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Les concentracions intrínseques de portadors en els dos material no són iguals: niN pot ser de
diversos ordres de magnitud diferent de niP a causa de la diferència d’amplada de la banda
prohibida. En el cas de la figura 2.24, niN serà aproximadament igual a niP·exp(-∆Eg/kT). La relació
entre Ip i In en la ZCE serà, doncs:
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Aquesta expressió quantifica l’efecte de confinament dels forats en la regió 2 que hem esmentat
anteriorment a propòsit de l’heterojunció de la figura 2.21. La relació de corrents en una
heterojunció pot ser controlada mitjançant la relació de dopatges i també a través de la diferència
de la banda prohibida entre els dos materials. En una homojunció només es pot actuar sobre els
dopatges. Aquest increment de graus de llibertat té una gran importància en tecnologia de
transistors bipolars, com veurem en el capítol 5.

QÜESTIONARI 2.8

1. Quina condició s’ha de complir entre una parella de semiconductors perquè puguin
constituir un díode d’heterojunció:
a) Que les dues amplades de banda prohibida siguin similars.
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b) Que les dues estructures cristal·lines siguin quasi idèntiques.
c) Que les dues afinitats electròniques siguin iguals.
d) Que un sigui de tipus P i l’altre de tipus N.

2. Calculeu la tensió de difusió, Vbi, en un díode d'heterojunció InP/In0.53Ga0.47As dopat
amb ND=1017 cm-3 (InP) i NA=1019 cm-3 (In0.53Ga0.47As)
Dades: Eg (InP) = 1.35 eV, Eg (In0.53Ga0.47As) = 0.75 eV, qχ (InP) = 4.4 eV, qχ
(In0.53Ga0.47As) = 4.61 eV. ni(InP) = 1.1·107 cm-3, ni(In0.53Ga0.47As) = 6.5·1011 cm-3.

3. Trobeu, en el díode de la qüestió anterior, quina fracció de Vbi caurà en cadascun dels
dos materials. Dades: εr(InP)= 12.4, εr(In0.53Ga0.47As)= 13.5,ε0= 8.85×10-14 F/cm.
Quanta energia cinètica ha de tenir un electró per passar de InP(N) a In0.53Ga0.47As (P)?
Repetiu el càlcul per a un forat que ha de passar de In0.53Ga0.47As (P) a InP(N).
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APENDIX 2.1

Condicions de contorn en el díode. La velocitat de recombinació superficial

En la superfície del cristall hi ha una discontinuïtat de l’estructura cristal·lina. Els enllaços covalents
incomplets donen lloc a densitats de nivells dintre de la banda prohibida que poden actuar com a
centres de recombinació. Com a conseqüència, la recombinació en la superfície és més gran que
a l’interior. Per modelar el comportament del semiconductor en la superfície es defineix una
velocitat de recombinació neta en la superfície, S, a través de l’expressió:

sminoritari∆⋅=−= SgrR thsS (2.70)

on RS és la recombinació neta en la superfície.

Considerem el cas d’un semiconductor on, en condicions estacionàries, hi ha un excés de
minoritaris com a conseqüència d’una generació uniforme en tot el volum. En haver-hi més
recombinació a la superfície hi ha una concentració de minoritaris més petita que a l’interior. Com
a conseqüència hi haurà un flux de portadors des de l’interior cap a la superfície. Podem dir que
aquest corrent és necessari per alimentar la recombinació superficial.

sminoritarisminoritari ∆⋅= qSJ (2.71)

Quan hi ha un contacte òhmic a la superfície el valor de S és molt gran, superior a 107 cm/s, i com
a resultat la concentració de minoritaris en excés la superfície és molt petita. Sovint s’aproxima per
zero, que seria equivalent a prendre  S →∞. Aquesta és l’aproximació que hem utilitzat al llarg del
capítol 2. No obstant això, en l’estudi d’alguns dispositius, particularment en aquells on hi ha parts
de la superfície del semiconductor no recobertes per un contacte metàl·lic, pot ser necessari
prescindir d’aquesta hipòtesi.

Quan en un sistema com una junció PN polaritzada considerem una velocitat de recombinació
superficial finita, en lloc d’un excés nul de minoritaris posarem 2.71 com a condició de contorn de
l’equació de continuïtat. Matemàticament és una mica més incòmoda perquè és una expressió que
inclou la derivada de la concentració, continguda en l’expressió del corrent de minoritaris. La
concentració de majoritaris es determina a partir de la de minoritaris imposant la condició de
neutralitat.

Exercici 2.41

Calculeu la densitat de corrent invers de saturació Jsp si suposem que en el contacte òhmic de la
regió N hi ha una velocitat de recombinació superficial S en lloc d’un contacte ideal. Preneu la
regió neutra N curta.

Com que la regió N és curta: Jsp = Jp(wn) = qDp[∆p(xN)-∆p(wN)]/wN.

S’ha d’obtenir el valor de ∆p(wN) aplicant la condició de contorn en el contacte: Jp(wN) = qS∆p(wN).
Com que podem aproximar Jp(wN) per Jp(xn).atés que la distribució de forats és lineal, resulta que
∆p(wN) = ∆p(xn)/[1+SdN/Dp]. Substituint aquest valor en l’expressió de Jp(wn) tenim Jsp =
q(Dp/wN)·[1/(1+Dp/SwN)]·pNo[exp(VD/Vt)-1]. Noteu que quan S tendeix a infinit (contacte ideal) Jsp

tendeix a l’expressió habitual.
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PROBLEMES PROPOSATS

Si no s'especifica el  contrari,  utilitzeu  les  següents  dades  referides  al  silici:    Eg = 1.1 eV;   kB

= 8.62·10-5 eV/K; ni(300K) = 1.5·1010 cm-3; hc = 1.24 eV·µm; q = 1.6·10-19 C; ε = 10-12 F/cm.

2.1 Es vol fabricar un díode N+P que tingui una tensió de ruptura de 12 V. a) Prenent com a camp
de ruptura el valor de 3·105 V/cm, quin ha de ser el dopatge del substrat P suposant que el
dopatge de la part N sigui 100 vegades superior al de la part P? b) Dibuixeu el diagrama de
bandes en equilibri. c) Calculeu el corrent invers de saturació d'aquest díode, suposant una àrea
de 10-4 cm2. d) Calculeu la tensió de colze d'aquest díode per a corrents de l'ordre d' 1 mA i per a
corrents de l'ordre de 10 A. Dades: regió N: µn = 300 cm2/Vs; µp = 100 cm2/Vs; τp = 1 ns; gruix de la
regió N 5 µm. Regió P: µn = 1200 cm2/Vs; µp = 400 cm2/Vs; τn = 1 ms; gruix de la regió P 200 µm.
Suggeriment per l'apartat a: comenceu suposant un valor de Vbi de 1 V i calculeu els dopatges.
Amb aquests valors de NA i ND calculeu Vbi, i repetiu el procediment anterior amb aquest nou valor.
Aquest procediment convergeix en un parell d'iteracions.

2.2 Calculeu la capacitat de transició d'una junció gradual, en la qual el dopatge net en la regió de
transició de P a N varia d'acord amb N = ND-NA = ax. Suposeu vàlida l'aproximació de buidament,
és a dir, que el dipol de càrrega està format per dos triangles iguals definits pel dopatge. A partir
d'aquesta ρ(x) calculeu Eel(x) per integració de la densitat de càrrega i després V(x) integrant
Eel(x).

2.3 a) Considereu dos díodes idèntics connectats en paral·lel en sentits oposats. Trobeu
l'expressió de la capacitat del conjunt en funció de la tensió V aplicada entre els terminals, i trobeu
el valor mínim d'aquesta capacitat fent un raonament qualitatiu. b) Considereu ara la connexió en
sèrie dels dos díodes també en sentits oposats. Trobeu la capacitat del conjunt i representeu
gràficament la funció C(V) essent V la tensió aplicada al conjunt dels dos díodes. Trobeu el valor
màxim d'aquesta capacitat de forma similar a l'apartat anterior. Dades: Cjo = 4·10-13 F; CD0 = ττ·Is/Vt

= 400 nF; Vbi = 0.75 V.

2.4 Considereu un díode de junció PN que té un corrent invers de saturació de 10-14 A i un temps
de trànsit de 0.5 ns. Aquest díode està connectat a un generador de tensió de 24 V a través d'una
resistència d' 1 kΩ. A l'instant t = 0 canviem aquesta resistència per una de 2 kΩ. a) Escriviu
l'equació diferencial que s'ha de resoldre per trobar la càrrega de portadors minoritaris
emmagatzemats a les regions neutres del díode. b) Quina condició inicial s'ha de complir? c)
Resoleu l'equació diferencial i trobeu la solució. d) Trobeu l'expressió de la tensió entre els
terminals del díode en funció del temps i l'interval de valors entre els quals varia aquesta tensió. e)
Determineu quant de temps ha de transcórrer perquè la tensió trobada a l'apartat anterior variï just
la meitat de l'interval total de variació.
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FORMULARI DEL CAPÍTOL 2

- Potencial de contacte: 
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Po

p

Nn

n
No

p

Np

p
snsps n

L

wL

D
qp

L

wL

D
qJJJ

tanh

1

tanh

1 +=+=

- Capacitat de transició: 
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- Model dinàmic del díode: 
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- Distribució de potencials en l'heterojunció: bi
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- Discontinuïtat de bandes en l'heterojunció: cggvc EEEEqqE ∆−−=∆−=∆ )(; 2112 χχ
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