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L'objectiu d'aquest capítol és estudiar dispositius receptors de llum que es poden construir
amb un semiconductor (fotoconductors) o amb un díode (fotodíodes i cèl·lules
fotovoltaiques), així com els  dispositius emissors de llum (díodes electroluminiscents, díode
làser). Es requereix, com a coneixements previs, els fenòmens d'interacció entre la radiació
electromagnètica i els semiconductors, i per això en resumirem breument els punts
principals abans de presentar els dispositius esmentats. Alguns dispositius, com els
fototransistors, seran analitzats més endavant quan hagin estat presentats els conceptes
necessaris per al seu estudi.

4.1 Radiació electromagnètica i semiconductors

4.1.1 La radiació electromagnètica

La radiació lluminosa, es manifesta com una ona contínua (radiació electromagnètica
clàssica) en uns fenòmens i com a feix de corpuscles (quanta d'energia) ens uns altres.
Com a ona presenta fenòmens d'interferència, difracció, etc, i els seus paràmetres
característics són la freqüència (f) i la longitud d'ona (λ). En el buit la relació entre aquestes
dues quantitats ve donada per l’equació λ= c/f, on c és una constant universal: la velocitat de
la llum en el buit, 2.998×108 m/s aproximadament. La relació entre c i les constants
electromagnètiques del buit (permitivitat elèctrica,  ε0, i permeabilitat magnètica, µ0) és:

00

1

µε
=c (4.1)

En un medi material la velocitat de la llum, v, és determinada per l'índex de refracció del
material, n, definit com:

v

c
n ≡ (4.2)

L'índex de refracció és funció de la longitud d'ona, n(λ). En un material caracteritzat per una
constant dielèctrica relativa εr i per una permeabilitat magnètica relativa µr es complirà:

rrn µε= (4.3)

EXEMPLE 4.1

Índex de refracció d’interès en optoelectrònica en els extrems de l’espectre visible:

Material λ = 0.4 µm λ = 0.7 µm Material λ = 0.4 µm λ = 0.7 µm

GaAs 4.373 3.755 SiO2 1.470 1.455

Si 5.570 3.787 Si3N4 2.072 2.013
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Exercici 4.1

Calculeu les velocitats de les radiacions dels dos extrems de l’espectre visible en el diòxid
de silici.

Solució: 2.060×108 m/s en el roig, 2.039×108 m/s en el violat.

Exercici 4.2

Considerem una fibra òptica feta de diòxid de silici. Calculeu la diferència entre el temps que
la radiació de 0.4 µm de longitud d’ona necessita per recórrer 1 km de fibra i el que
necessita una radiació de 0.7 µm.

Solució: 50 ns.

Quan un raig de llum incideix en la superfície que separa dos medis de diferent índex de
refracció formant un angle θi (angle d’incidència) amb la perpendicular al pla de separació,
aleshores, en el cas més general, una part de la llum és transmesa a l’altre medi, i forma
l’anomenat raig refractat, mentre que una part és reenviada al mateix medi  forma el raig dit
reflectit, tal com indica la figura 4.1

Figura 4.1 Reflexió i refracció d’un raig de llum

Les relacions entre les direccions d’aquest raigs obeeixen les lleis següents:

- Llei de reflexió: l’angle d’incidència és igual al de reflexió, θi =θr; el raig incident, el
reflectit i la normal es troben en un mateix pla.

- Llei de refracció (o de Snell): entre l’angle d’incidència i el de refracció hi ha la
relació:
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(4.4)

on ni i nt són, respectivament, els índexs de refracció del medi des d'on incideix el
raig i el del medi on és transmès.

Si es dóna el cas que (ni/nt) sin θi > 1, aleshores no hi ha cap angle θt que compleixi
l’equació 4.4 i no hi ha raig refractat, sinó que tota la llum és reflectida. És el fenomen
conegut com a reflexió total i és particularment important per entendre el funcionament de

ni

nt

θi θr

θt
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les fibres òptiques, com veurem més endavant. El màxim angle d’incidència que permet la
transmissió de llum al segon medi és:

i

t
i

n

n
arcsin=θ (4.5)

En el fenomen de la reflexió i refracció una part de la potència incident és transmesa al
segon medi i la resta és reflectida cap al primer. La fracció R de potència reflectida és:
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= (4.6)

El flux P d'energia que es propaga es mesura en J/cm2s=W/cm2. En el cas més general la
radiació és la superposició, en proporcions variables, de radiacions de diferents longituds
d’ona. La contribució de cadascuna d’elles a la potència del flux radiant ve donada per la
funció distribució espectral dP/dλ, expressada en W/(cm2×µm).

Quan ens interessa l'efecte de la llum sobre la visió humana, aleshores aquesta distribució
es pondera segons la sensibilitat de l'ull humà d'acord amb una corba normal estàndard,
representada en la figura 4.2. La unitat de potència lluminosa (il·luminació) és el lumen. Un
watt de llum de 555 nm de longitud d’ona (màxim de la corba estàndard) equival a 680
lumen. Per altres longituds d’ona aquesta quantitat s’ha de multiplicar pel valor indicat per la
corba normal. Un lumen per metre quadrat dóna una densitat d’il·luminació (dita luminància)
coneguda com lux.

Figura 4.2 Corba normal de sensibilitat de l’ull humà
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EXEMPLE 4.2

Valors típics de il·luminància:

Font Il·luminància (lux)

Ple sol 105

Dia amb núvols 103

Habitació il·luminada 102

Lluna plena 1

Nom Longitud d'ona  (µm) Energia del fotó  (eV)

Raigs còsmics < 3×10-7 > 4.1×106

Raigs gamma 10-8 a 8×10-3 1.24×108 a 155

Raigs X 2×10-6 a 0.2 6.2×10-5 a 6.2

0.01 a 0.2 124 a 6.2

0.2 a 0.3 6.2 a 4.13

Ultraviolat             extrem

                               llunyà

                              proper 0.3 a 0.39 4.13 a 3.18

0.39 a 0.455 3.18 a 2.73
0.455 a o.492 2.73 a 2.52
0.492 a 0.577 2.52 a 2.15
0.577 a 0.597 2.15 a 2.08
0.597 a 0.622 2.08 a 1.99

Visible                     violat
                                 blau
                                 verd
                                 groc
                             taronja
                                  roig 0.622 a 0.77 1.99 a 1.61

0.77 a 1.5 1.61 a 0.827
1.5 a 6 0.827 a 0.207
6 a 40 0.207 a 0.031

Infraroig                proper
                                  mitjà
                              llunyà
                             extrem 40 a 103 0.031 a 0.00124
Ones mil·limètriques 103 a 104 1.24×10-3 a 1.24×10-4

Microones 104 a 3×106 1.24×10-4  a 4.13×10-7

Ones de ràdio 3×106 a 2×1011 4.13×10-7 a  6.2×10-12

Oscil·lacions elèctriques >2×1011 <6.2×10-12

Taula 4.1 Espectre electromagnètic

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



Dispositius optoelectrònics 181

Exercici 4.3

La corba normal de resposta de l’ull humà ens dóna els valors 30% per a una llum de 500
nm de longitud d’ona i 60% per a una de 600 nm. Calculeu els watts de llum necessaris per
il·luminar una superfície de 100 m2 amb 100 lux.

Solució: 49 W i 24,5 W, respectivament.

El caràcter corpuscular es manifesta en els fenòmens d'emissió i absorció de llum per la
matèria. La radiació és composta per unitats (quanta) indivisibles d'energia anomenats
fotons. El valor de l'energia d'un fotó de radiació de freqüència f és:

λ
µ

λ
meV24.1c

hhfE
×===   

(4.7)

on h és la constant de Planck. Com a partícula el fotó també té quantitat de moviment. El
seu valor és h/λ. La taula 4.1 presenta les regions de l'espectre electromagnètic.

EXEMPLE 4.3

Els fotons de la radiació per la qual la corba normal de sensibilitat té un màxim tenen una
energia 1.24/0.555 = 2.23 eV.

Exercici 4.5

Calculeu l’energia dels fotons dels extrems de l’espectre visible (vegeu taula 4.1).

Solució: 1.61 eV en l’extrem roig i 3.18 eV en l’extrem blau.

Exercici 4.4

La corba adjunta representa una
aproximació per trams de la distribució
espectral de la llum solar que arriba a
la superfície de la terra en incidència
perpendicular després de travessar
l’atmosfera en condicions òptimes,
conegut com aespectreestàndard
AM1. Calculeu la potència de la
radiació per unitat de superfície.

Solució: 100 mW/cm2.

Longitud d’ona (µm)

150

100

  50

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1

Densitat espectral de potència
[mW/(cm2µm)]
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QÜESTIONARI 4.1a

1. Els valors límits de longitud d'ona de l'espectre visible són 0.4 µm i 0.7 µm.
Determineu els límits en freqüència.  Dades: velocitat de la llum en el buit: c = 3×1010

cm/s.

2. Quants fotons per centímetre quadrat i per segon incideixen en una superfície que
rep una radiació d' 1 mW/cm2 de llum de 0.65 µm de longitud d'ona? I si la radiació
és de λ= 0.45 µm? Dada: hc = 1.24 eV·µm.

3. Determineu la velocitat de la llum en l'òxid de silici. Dades: constant dielèctrica
relativa de l'òxid de silici: εr = 3.9; permitivitat del buit: ε0 = 8.85×10-14 F/cm;
permeabilitat magnètica relativa µr= 0.55; permeabilitat magnètica del buit µ0=
4π×10-7 Vs2C-1.

4.1.2 Interacció entre radiació electromagnètica i semiconductors

Absorció de la llum

El procés més important d'absorció de la llum en un semiconductor és la creació de parells
electró-forat. Cada fotó absorbit provoca una transició de la banda de valència a la de
conducció. Perquè un fotó sigui absorbit per un semiconductor cal que la seva energia sigui
més gran que la de la banda prohibida del material:

g
maxg

E

meV24.1
EE

µ
λλ

×
=≤⇔>

 
(4.8)

Per a cada aplicació caldrà escollir el semiconductor amb el gap més adaptat a la radiació
del problema. La taula 4.2 presenta una llista de semiconductors i el seu marge d'aplicació
en detecció de llum.

Taula 4.2  Semiconductors per a la detecció de llum. Els semiconductors de gap molt petit,
com InAs, InSb o HgCdTe, han de treballar a temperatures baixes per tal de reduir la
concentració intrínseca de portadors, que emmascararia les concentracions de portadors
fotogenerats. La temperatura de 77 K és aproximadament la del nitrogen líquid a pressió
atmosfèrica.

0,2 0,4 0,8 1 2 4 8 10 20λ(µ m)
UV Visible IR proper IR llunyà

Si
GaAsP

CdS
Ge

PbS
PbSe
InAs

InSb
HgCdTe

GaP
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EXEMPLE 4.4

Les longituds d’ona d' 1.3 µm i 1.5 µm són utilitzades en comunicacions per fibra òptica. Els
semiconductors utilitzats per detectar els senyals han de tenir amplades de banda prohibida
no superior a 0.95 eV i 0.83 eV, respectivament.

Exercici 4.6

La fibra òptica també transmet bé la radiació de 0.8 µm de longitud d’ona. Podríem detectar
senyals transmesos amb aquesta llum fent servir un dispositiu de GaAs?

Solució: sí

La relació entre el flux de fotons Φ0 (cm-2s-1) i la densitat de potència P (W/cm2) de la
radiació incident és:

hc

P

hf

P

E

P

fotó
0

λΦ === (4.9)

La reflexió que té lloc en la superfície fa que només una fracció η del fotons incidents penetri
a l'interior del semiconductor. La relació entre la velocitat de generació de parells
g(x), expressada en cm-3s-1, i el flux Φ(x) que arriben a una profunditat x és:

)()(
dx

d
)x(g λΦλαΦ =−= (4.10)

on α(λ) és el coeficient d'absorció de la llum, característic de cada semiconductor. Notem
que en la superfície es compleix la relació: Φ(0) = ηΦ0.

La integració de l'expressió anterior porta a:

x
0

x
0 e)x(ge)x( αα ΦηαΦηΦ −− ==             (4.11)

Aquesta funció de generació de portadors haurà de ser inclosa en les equacions de
continuïtat per analitzar el dispositius. La figura 4.3 presenta el coeficient d'absorció d'alguns
semiconductors.

La quantitat 1/α és coneguda com a profunditat de penetració de la radiació en el
semiconductor perquè és igual a la distància mitjana que els fotons recorren abans de ser
absorbits.

EXEMPLE 4.5

Considerem dues radiacions en els dos extrems de l’espectre visible amb una intensitat d'
1mW/cm2. Els fluxos de fotons respectius són:

1215

19

232

0 scm109.3
J106.161.1

scm/J10

eV61.1

cm/mW1 −−
−

−
×=

××
==

 

 
 

 Φ  en l’extrem roig i 2.0×1015 cm-2s-1

en l’extrem blau.
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EXEMPLE 4.6

Quan una radiació de 0.5 µm de longitud d’ona és absorbida en el silici la intensitat del feix
de fotons s’atenua en un factor e, és a dir en un 67%, en una profunditat 1/α(λ=500 nm) =
9×10-5 cm = 0.9 µm. En el GaAs la profunditat necessària per a aquesta mateixa absorció és
només de 0.1 µm.

Figura 4.3  Coeficient d’absorció de la llum en el silici i l'arseniür de gal·li.

Exercici 4.7 Si ara prenem una radiació de 0.78 µm, calculeu la profunditat de silici
necessària per absorbir el 63% dels fotons.

Solució:  1/α(λ=780 nm) = 10-3 cm = 10 µm.

4.1.3 Semiconductors de gap directe i de gap indirecte

Un fotó, com a partícula, té no solament energia sinó també moment. En un procés
d’absorció o d'emissió de llum, aquesta es comporta com un feix de partícules, els fotons.
Aquests, doncs, intercanvien energia i moment amb el semiconductor, obeint les respectives
lleis de conservació. En una partícula material la relació entre l'energia cinètica E=1/2 mv2 i el
moment p=mv és E=p2/(2m). Per a un fotó la relació entre E=hf i p=h/λ és E=pc.

EXEMPLE 4.7

Un fotó amb una energia de 2 eV, que correspon a 0.6 µm de longitud d’ona (color vermell),
té un moment  p=E/c= 2×1.6×10-19 J/ 3×108 m/s ≈ 1.1×10-26 kg m/s.
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Exercici 4.8

Compareu el moment calculat en l’exemple anterior amb el d’un electró d’igual energia en el
buit. Assigneu a la massa de l’electró el seu valor en repòs, m0 = 9.1×10-31 kg.

Solució: m/s kg 1063.7101.9106.1222 253119
0

−−− ×≈×××××== kgJEmp .

Un fotó pot ser absorbit per un semiconductor si la seva energia és suficient per provocar el
pas d’un electró de la banda de valència a la de conducció, i es genera així una parella
electró-forat. En aquest procés es conserva l’energia i també el moment. Ens hem de
preguntar, doncs, quin moment tenen els electrons.

Els electrons d’un cristall no són partícules lliures i, per tant, no val la relació E=p2/(2m), sinó
que la relació és més complexa. En efecte, l’electró dins un sòlid està sotmès als potencials
creats pels àtoms de la xarxa (i pels altres portadors). Determinar l’energia i el moment de la
partícula en aquestes condicions és un problema que excedeix els límits del nostre estudi i
pertany a la física de l’estat sòlid, que aplica la mecànica quàntica a l’anàlisi de la dinàmica
dels electrons. Un dels seus resultats és la relació energia-moment ( )pE

r
, expressada

habitualment mitjançant una funció ( )kE
r

, a on h
rr

/pk = . Així, apareixen relacions con les de

la figura 4.4, on per simplicitat hem pres un sol eix del vector k
r

 reduint-lo a un escalar.
Aquests diagrames de bandes substitueixen els del capítol 1, on només havíem considerat
l’eix d’energies. Noteu que aquelles distribucions dels nivells d’energia són la projecció en
l’eix vertical d’aquests diagrames.

Figura 4.4 Diagrames de bandes en semiconductors. Transicions directes (1, 1’, 2 i 2’) i
indirectes (3 i 3’) entre la banda de valència i la de conducció

Hi ha semiconductors que presenten un diagrama de bandes com el de la figura 4.4.a, on el
mínim absolut de la banda de conducció i el màxim de la banda de valència tenen lloc per al
mateix valor de k. En aquests semiconductors un electró pot passar del nivell EV al nivell EC

sense canvi del seu moment. S’anomenen semiconductors de gap directe. Un exemple és el
GaAs. Quan l’estructura de bandes és com la de la figura 4.4.b, aleshores el pas d’un

1 2 3
EC

EV

(a)

E

1’ 2’

3’

EC

EV

(b)

E

kk
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electró de EV a EC demana un canvi de moment. Transicions de banda a banda sense canvi
de moment també són possibles, però amb increments d’energia superiors a  Ec – Ev. Se’n
diu semiconductor de gap indirecte i el més comú d’aquest grup és el silici.

EXEMPLE 4.8

En els diagrames de la figura 4.4 el domini de definició de la variable k va entre 0 i π/a, on  a
és la distància entre àtoms. L’ordre de magnitud del moment dels electrons serà, doncs, de

smkg
m

sJ

a

h

a

h
kp / 1065.1

104

 106.6
22

24
10-

34
−

−
×=

×

×≈=≈= π
π

h

Aquest valor, molt inferior a l’obtingut en l’exercici 4.8, és molt més gran que el dels fotons
estimat en l’exemple 4.7.

La xarxa cristal·lina també pot intercanviar l’energia i el moment de les vibracions dels seus
àtoms  amb els electrons i els fotons. Com que es tracta de vibracions acoblades entre elles,
el sistema té uns modes del conjunt del sòlid que depenen de l'estructura cristal·lina.
Aquests modes són els fonons. Un fonó es comporta com una partícula capaç d'intercanviar
energia i moment amb altres partícules, els electrons entre elles. Veurem, doncs, les
vibracions de la xarxa com un conjunt de partícules confinades dins el sòlid. En un cristall
donat, el  nombre i l'espectre energètic dels seus fonons depèn de la temperatura. La relació
entre energia i moment E(p) per fonons, expressada també per una funció E(k) amb k=p/h,

és similar a la dels fotons: p=hk=E/vac, on vac és la velocitat del so en el sòlid, habitualment de
l’ordre de 105 cm/s.

EXEMPLE 4.9

L’energia del fonons és de l’ordre de kT. El moment corresponent, a temperatura ambient,
és:

p=hk=E/vac= 0.026 eV/ 103 m/s = 0.026×1.6×10-19 J/103 m/s=4.16×10-24 kg m/s

Observem que aquesta quantitat és del mateix ordre que la que hem trobat en l’exemple
4.8. Aquest fet té conseqüències importants, com veurem tot seguit. Noteu també que el
fonó té una energia petita comparada amb la necessària per a una transició entre bandes en
semiconductors.

Quan intervé un fonó en un procés en el qual un electró és excitat per l’absorció d’un fotó,
aleshores les lleis de conservació de l’energia i del moment s’escriuen com:

fonófotóelectró

fonófotóelectró

kkk

EEE

±=∆

±=∆
(4.12)

on els dos signes ± corresponen a l’absorció o emissió d’un fonó. D’acord amb les
avaluacions numèriques dels exemples 4.8 i 4.9, les equacions 4.12 admeten les
aproximacions:
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fonóelectró

fotóelectró

kk

EE

±≈∆

≈∆
(4.13)

Tal com hem vist els fonons poden aportar prou moment per fer possibles les transicions
indirectes.

Considerem ara l’absorció de fotons en un semiconductor. Podem tenir dos tipus de
processos: l’absorció per excitació d’un electró que efectua una transició directa o bé per un
electró que realitza una transició indirecta. En el primer cas només hi participen dues
partícules, el fotó i l’electró, i la condició perquè es pugui realitzar és que el fotó tingui una
energia igual a la diferència entre els nivells final i inicial de l’electró. En el cas d’una
transició indirecta fa falta de més a més la presència d’una tercera partícula, el fonó.

En els semiconductors de gap directe, com el GaAs, perquè hi hagi transició només cal que
l’energia del fotó sigui més gran o igual que la del gap, Eg, i es poden generar parells
electró-forat per transicions com la 2 de la figura 4.4a. Fotons més energètics poden produir
més tipus de transicions: com la 1 (amb un excedent d’energia Efotó - Eg que acabarà sent
transferida a la xarxa cristal·lina), o com la 3 si hi intervé un fonó. Els fotons més energètics
tenen, doncs, més possibilitats de ser absorbits i això significa un valor més gran del
coeficient d’absorció, com es pot veure en la figura 4.3.

En semiconductors de gap indirecte, com el silici (figura 4.4.b), els fotons amb energia igual
o poc més gran que la de l’amplada de banda prohibida només poden provocar transicions
indirectes, com la 3’, que són més improbables perquè requereixen un fonó. El resultat és
que el coeficient d’absorció prop del llindar d’absorció és més petit, com ho mostra la figura
4.3. Fotons més energètics poden produir transicions com l' 1’ i 2’, que són directes i, per
tant, més probables. El seu coeficient d’absorció és, en aquest cas, molt més gran que en el
cas Efotó ≈Eg.

Després d’una transició com la 1 o la 2’ l’electró pot tenir una energia molt més gran que la
que correspon als electrons de la banda de conducció en equilibri tèrmic, d’acord amb la
distribució estudiada en el capítol 1. Es parla aleshores de portadors calents. Després d’un
seguit de col·lisions amb els àtoms del cristall, l’electró acaba cedint el seu excés d’energia
a la xarxa en forma de calor i passa a ocupar els nivells propers al fons de la banda de
conducció. Es diu que l’electró s’ha termalitzat.

Emissió de la llum

Els semiconductors poden emetre llum per un procés invers al d'emissió: l'energia perduda
per un electró que passa de la banda de conducció a la de valència (o dit d'una altra
manera, per un procés de recombinació electró-forat) es transforma en energia d'un fotó
emès. Es tracta d’un fenomen quàntic com l’absorció: la transició d’un electró genera un sol
fotó.

En el capítol 1 s’ha presentat la relació entre velocitat de recombinació i concentracions de
portadors. També s’ha mostrat que els nivells d’energia dels electrons de conducció són
propers a EC i els dels forats propers a EV. Per aquesta raó no podem esperar trobar
transicions com la 1 o la 1’ (fig. 4.4) però en sentit contrari, sinó que trobarem les inverses
de la 2 o la 3’. En el cas d’un semiconductor de gap indirecte sempre farà falta la presència
de fonons, la qual cosa implica un procés poc probable. El material és poc eficient com a
emissor de llum, com és el cas del silici. En aquests materials l’energia procedent de la
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recombinació de portadors és transferida a la xarxa cristal·lina en forma de calor. Les
recombinacions radiatives són molt més probables en semiconductors de gap directe.

No totes les transicions radiatives es produeixen entre la banda de conducció i la de
valència. També n’hi ha entre bandes i nivells dins la banda prohibida creats normalment
per impureses. Per exemple, el GaP és un semiconductor de gap indirecte que presenta
transicions directes radiatives entre la banda de conducció i el nivell creat pel nitrogen quan
ocupa una posició substitucional del fòsfor (noteu que tots dos elements tenen la mateixa
valència i, per tant, el nivell no és donador ni acceptor). La transició entre el nivell
d’impuresa i la banda de valència és, òbviament, indirecta. Aquest procés, representat en la
figura 4.5, serà important per entendre el funcionament d’alguns díodes emissors de llum
(apartat 4.3.2).

Figura 4.5 Transició radiativa en un semiconductor
de gap indirecte a través d’un nivell de trampa

QÜESTIONARI 4.1b

1. A partir de la informació continguda en la figura 4.3,
Per què el Si és capaç d'absorbir llum amb λ = 1000 nm i el GaAs no?
Per què el GaAs absorbeix la llum amb λ = 800 nm més ràpidament que el silici?

2. Utilitzant la corba anterior determineu quina profunditat de silici fa falta perquè la
potència d'un flux de fotons de 0.5 µm de longitud d'ona que entren per la superfície
quedi reduït en un 90%. Repetiu el càlcul per a l'arseniür de gal·li.

3. Podem afirmar taxativament que el silici no pot emetre radiació electromagnètica
com a conseqüència del seu mecanisme de recombinació de portadors? Expliqueu
per què el silici no es fa servir per fabricar díodes electroluminiscents (LEDs).

transició directa

nivell de trampa

banda de
conducció

banda de
valència

transició indirecta
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4.2 DISPOSITIUS RECEPTORS DE RADIACIÓ

4.2.1  Els fotoconductors

Un fotoconductor és un material que incrementa la seva conductivitat per efecte de
l'augment de les concentracions de portadors com a conseqüència de la fotogeneració.
Quan la llum incideix en la superfície d'una làmina de gruix d  el nombre de parells generats
per unitat de superfície i de temps és:

)e1(dxedx)x(gg d
0

d

0

x
0

d

0
t

αα ΦηΦηα −− −=∫=∫= (4.14)

Per tenir una absorció completa de la llum caldria un gruix de material d>>1/α.. Els estudis
de soroll en dispositius receptors de llum desaconsellen aquesta opció i s’ha assenyalat com
a valor òptim d=1.25/α.  Per tal de simplificar càlculs, considerarem una generació uniforme
en tot el volum igual a la mitjana de gt:

d

g
g t

L = (4.15)

Suposarem, doncs, que hi ha un excés de portadors, majoritaris i minoritaris iguals, ∆n =∆p.
Si la generació comença en l’instant t=,0 aleshores:

( ) ( )ττ∆ t
L e1gtn −−= (4.16)

on τ és el temps de vida dels minoritaris. Quan s’assoleixen les condicions estacionàries:

τ∆ Lgn = (4.17)

Aquesta equació suposa que ens trobem en baixa injecció. Sovint aquesta hipòtesi no es
compleix exactament, però per raons de simplicitat suposarem vàlida la igualtat anterior.

Considerem ara un dispositiu constituït per una làmina de semiconductor damunt la qual pot
incidir la llum (figura 4.6). Els terminals de contacte, d’amplada W, estan separats una
distància L.

Figura 4.6 Esquema d'una cèl·lula fotoconductora

d

V Iph

L

W
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La incidència de llum fa disminuir la resistència entre elèctrodes a causa de l’augment de la
conductivitat. Si entre els terminals apliquem una tensió V, registrem un increment del
corrent Iph :
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R

R
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II
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(4.18)

Si volem que la resistència en il·luminació sigui molt més petita que la resistència a la fosca,
caldrà que:

DNn >>∆ (4.19)

Es defineix el guany d'un fotoconductor G com el quocient entre el nombre de portadors del
fotocorrent Iph que passen pels contactes i el nombre de parells fotogenerats per unitat de
temps. L'expressió d'aquesta quantitat és:
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(4.20)

expressió que justifica la definició de la fotoconductivitat com el producte ηµτ.

El guany es pot expressar també fent ús del concepte de temps de trànsit dels portadors
entre contactes. Considerem, per fixar idees, que el semiconductor és de tipus N. Aleshores
per als electrons podem escriure:

2
n

2

nn
d

V

L

E

L

v

L
t

µµ
=== (4.21)

Si en l’expressió 4.20 podem aproximar µ ≈µn, aleshores la relació entre guany i temps de
trànsit ens dóna:

dt
G

τ= (4.22)

Aquest resultat té la interpretació física següent. En els càlculs anteriors hem suposat que la
concentració ∆n és el resultat del balanç entre generació i recombinació i que la col·lecció de
portadors en els elèctrodes no altera aquesta quantitat. Aquesta suposició pot ser
exagerada en molts casos. Considerem ara el cas d’un fotoconductor on un dels tipus de
portadors, per exemple, els forats, tinguin la mobilitat molt més petita que els altres, el
electrons en aquest cas. Posem-nos en el cas límit: els forats tenen una mobilitat quasi
nul·la i, per tant, no desapareixen en els elèctrodes. Aleshores 4.22 és exacta i el corrent
està format per electrons. Els electrons col·lectats pels elèctrodes són reemplaçats pel
circuit, ja que el semiconductor s’ha de mantenir neutre i aquest és l’origen físic del guany
de corrent. Aquesta situació es presenta en materials on pn µµ >> , com el GaAs, o en

altres on els forats són retinguts per nivells trampa. En tecnologia de materials
fotoconductors sovint es fan servir impureses que creen aquests nivells de trampa en el
semiconductor. D’aquesta manera τ >> td i G és gran.
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Com més gran és τ més gran és el guany perquè durant aquest temps poden circular més
electrons pel circuit i aquest és el significat de l’equació 4.22. Tota estratègia encaminada a
obtenir un guany elevat incrementant τ té un preu, que és la velocitat de resposta. En efecte:
d’acord amb l’equació 4.16 la durada del transitori depèn de τ i el mateix resultat valdria per
a la desaparició de l’excitació. La velocitat de resposta és particularment important si el que
detectem són polsos de llum en lloc d’un flux continu.

Els fotoconductors es troben en el mercat com a LDRs (Light Dependant Resistor), amb una
configuració interdigitada dels elèctrodes de contacte per tal d'aconseguir una relació W/L
gran. Són dispositius simples i barats, però generalment lents.

Per detectar llum en el rang visible s’utilitzen fotoconductors fets amb CdS o CdSe, amb
impureses com el Cu que creen nivells de trampes que incrementen el valor de τ. Així
s’obtenen valors de guany típics de 103. El GaAs és un material atractiu per a
fotoconductors perquè la diferència de mobilitats entre els dos tipus de portadors no fa
necessària la introducció de nivells de trampa, amb la qual cosa s'aconseguiexen dispositius
més ràpids, per bé que amb un guany moderat. Per a la detecció d’infrarojos es fan servir
semiconductors de gap petit com InSb, PbxSn1-xTe i HgxCd1-xTe, que han de treballar a
temperatures baixes per tal de reduir la concentració intrínseca de portadors. Una
alternativa per treballar en aquesta regió és utilitzar altres semiconductors en els què les
transicions es produeixen entre bandes i nivells d’impureses. És el cas del Ge dopat amb Au
per treballar amb longituds d’ona entre 2 µm i 10 µm. El mateix Ge dopat amb Cu permet
anar de 10 µm a 30 µm.

EXEMPLE 4.10

En una cèl·lula fotoconductora de CdS dopat amb Cu el temps miyjà durant el qual els
portadors estan atrapats és de 100 µs, mentre que els minoritaris poden assolir velocitats de
106 cm/s. Amb una separació entre elèctrodes de 100 µm s’obté un guany de 104.

Exercici 4.9

Suposant que el fotoconductor de l’exercici anterior està polaritzat a 10 V, determineu la
mobilitat dels portadors majoritaris.

Solució: 1000 cm2/(Vs).

QÜESTIONARI 4.2.a

1. Els elèctrodes d'una cèl·lula fotoconductora tenen habitualment una geometria de
dues pintes interdigitades damunt la superfície d'una làmina de semiconductor, tal
com indica la figura adjunta.
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De quin paràmetre geomètric depèn el temps de trànsit dels portadors fotogenerats
en aquesta estructura? Com quedaria modificat el guany del dispositiu si, mantenint
constant la seva àrea, dobléssim el nombre de dits, fent-los més fins.

2. Per què els fotoconductors es fan amb material intrínsec o molt poc dopat? Podem
aplicar la hipòtesi de baixa injecció a l'anàlisi del dispositiu?

3. Podem incrementar el guany d'un fotoconductor augmentant la tensió de
polarització. Assenyaleu un límit d'aquest increment.

4.2.2 La junció PN il·luminada

Un grup important de dispositius que inclou els fotodíodes i les cèl·lules fotovoltaiques basen
el seu funcionament en el canvi de la característica del díode de junció PN quan la llum pot
arribar al semiconductor i generar-hi parelles electró-forat. L'anàlisi dels dispositius és el
mateix que s'ha dut a terme en capítols anteriors, modificant-lo de la manera següent:

a) En les zones neutres l'equació de difusió que s'ha de resoldre ha d’incloure el terme de
generació de portadors. Escrivint-la per a la regió P, és:

( ) ( ) ( ) x
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e0gxg
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dx

pd α∆∆ −=−=     amb     (4.23)

on la distància x s'ha de prendre des de la superfície del dispositiu. Per a la regió N hem
d'aplicar una equació similar. Les condicions de contorn són les mateixes que en el díode en
foscor. Una vegada coneguts els perfils de portadors calcularem els corrents de minoritaris  i
el corrent total que travessa la junció seguint el procediment habitual. No presentarem
aquests càlculs en detall, però discutirem tot seguit la física del fenomen.

Els minoritaris generats en les regions neutres poden arribar per difusió al límit amb la ZCE
o recombinar-se (en el volum o en el terminal metàl·lic) abans d'arribar-hi. En el primer cas
donen lloc a un corrent que travessa la junció perquè són arrossegats pel camp elèctric de
la ZCE. Parlarem de corrent fotogenerat o fotocorrent. Aquest fotocorrent, que es superposa
(és a dir, es suma) al corrent del díode a la fosca, té el sentit del corrent invers perquè els
electrons, minoritaris en la regió P, van de P a N, mentre que els forats es mouen en sentit
contrari.

Els portadors que es recombinen no contribueixen al fotocorrent. Com més gran sigui el
temps de vida dels minoritaris (o la seva longitud de difusió) més gran serà el fotocorrent per
al mateix nombre de parells generats.

La solució de l'equació de difusió no és difícil però és llarga. El lector la pot trobar sense
dificultats en la bibliografia. Aquí proposem una simplificació, que consisteix a aproximar la
funció g(x) per una constant gL. El resultat és que el terme de fotocorrent generat  en la regió
neutre P val:

Ln gqL (4.24)

i una expressió dual, qLpgL, en la regió neutra N. En termes intuïtius: el parells generats a
una distància de la ZCE més petita que Ln (o Lp quan correspongui) són col·lectats per la
junció, mentre que els altres es perden per recombinació. Vegeu la figura 4.7.
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b) L'anàlisi de la resposta de la zona de càrrega d'espai és més complicada perquè el camp
elèctric és molt intens. Una simplificació acceptable consisteix a suposar que tots els
portadors generats per la llum en aquesta regió són arrossegats pel camp elèctric (els
electrons cap a la regió P i els forats cap a la N) sense donar-los temps de recombinar-se.

Figura 4.7 Contribució de les diferents regions al fotocorrent en
una junció PN sota il·luminació uniforme en tot el volum

D'aquesta manera, coneixent el nombre total de portadors generats, podem avaluar la
contribució d'aquesta regió al corrent fotogenerat. Dins l'aproximació de generació uniforme
anteriorment considerada, obtenim:

Lzce gqw (4.25)

on wzce és l'amplada de la zona de càrrega d'espai, que és funció de la tensió de polarització.
Notem que la contribució al corrent dels parells fotogenerats en la ZCE té el mateix signe
que la dels que procedeixen de les zones neutres: és un corrent de N a P.

Reunint les diferents regions obtenim l'expressió del fotocorrent:

( )zcepnLL wLLqgI ++= (4.26)

i la característica tensió-corrent del dispositiu queda:
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qV
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 −= (4.27)

Aquesta funció dóna lloc a la corba de la figura 4.8.

Figura 4.8 Característica corrent-tensió d’una junció PN il·luminada
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EXEMPLE 4.11

En una junció PN+ en silici podem trobar els ordres de magnitud següents: Ln∼ 100 µm, Lp∼
0.1µm, wzce∼ 1 µm. En un exemple de l’apartat 4.1.2 hem vist que quan una llum de 0.78 µm
de longitud d’ona incideix en la superfície, un 67% (factor 1/e) dels fotons són absorbits en
les primeres 10 µm. Per tant en 40 µm la fracció de fotons absorbits és de 1/e4=98%. En
aquest cas podem considerar que la totalitat dels portadors són generats dins una
profunditat inferior a : Ln+ Lp+ wzce. En aquest cas l’aproximació de generació uniforme hauria
de ser reformulada considerant només la regió en la qual hi ha absorció de fotons.

Exercici 4.10

Suposem que en l’exemple anterior tenim una incidència de 4×1015 fotons/(cm2s), que
correspon aproximadament a 1 mW/cm2 de radiació de color blau. Assigneu un valor a la
generació mitjana, gL.

Solució: 1018 parells/(cm3s).

QÜESTIONARI 4.2.b

1. Considerem una junció PN il·luminada. Simplificarem el problema suposant una
generació de parelles de portadors uniforme en tot el volum. Se'ns demana dibuixar
el perfil de concentració de portadors minoritaris en una de les regions neutres,
suposant que sigui llarga. Considereu dos punts de treball:
a) en polarització inversa
b) en curtcircuit
Quin sentit tindrien els corrents de difusió associats a aquests perfils?

2. Repetiu la qüestió anterior considerant dos nous punts de treball:
a) en polarització directa amb una tensió més petita que la tensió de circuit obert
b) en condicions de circuit obert

3. En la junció PN de les qüestions anteriors tenim ara una tensió de polarització
directa més gran que la tensió de circuit obert. Dibuixeu novament el perfil de
portadors minoritaris i, a partir d'aquí, justifiqueu el signe del corrent que observem
en la característica tensió-corrent del dispositiu.

4. Escriviu l'equació de difusió que hauríem de resoldre (no cal fer-ho) per analitzar el
dispositiu de les qüestions anteriors si en lloc de generació uniforme consideréssim
una atenuació del feix de fotons en llei exponencial.

5. En l'anàlisi de la junció PN il·luminada s'acostuma a suposar que tots els portadors
generats dins la zona de càrrega d'espai són col·lectats, i que contribueixen al
fotocorrent. Justifiqueu aquesta hipòtesi.

6. En una junció PN il·luminada volem saber com variaran el corrent invers de
saturació i el fotocorrent si disminueix el temps de vida dels portadors minoritaris.
Podem preveure la variació de la tensió de circuit obert?
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4.2.3 Els fotodíodes

Imaginem un díode de junció PN construït de tal manera que l’encapsulament i els contactes
metàl·lics deixen que la llum pugui arribar a l’interior del semiconductor. El dispositiu
presentarà una característica similar a la de la figura 4.8. Si el díode treballa en polarització
inversa, aleshores circularà un corrent I≈-IL, que és proporcional al nombre de fotons
incidents. Anomenem fotodíode aquest dispositiu que fa de transductor senyals òptics en
senyals elèctrics. La figura 4.9 presenta el circuit equivalent i el circuit per polaritzar el
fotodíode.

Figura 4.9 Fotodíode. a) Circuit equivalent b) Símbol circuital del fotodíode c) Circuit de
polarització del fotodíode

Notem que, d’acord amb el circuit de polarització, V0=ILRL. Per obtenir una tensió de sortida
alta cal utilitzar una resistència de càrrega gran. Però sovint el fotodíode treballa en règim
dinàmic com a transductor de senyals modulats. Aleshores és important avaluar el temps de
retard de la seva resposta. El retard estarà associat a la capacitat de transició del díode.
Atès que hem polaritzat la junció en inversa, la capacitat dominant és la de transició, Cj. La
constant de temps que determina la velocitat de resposta del circuit és el producte RL Cj. Per
escollir el valor de RL s’haurà de buscar un compromís entre nivell de senyal de sortida i
velocitat.

Una estratègia per millorar aquest compromís és fer servir un fotodíode amb una Cj  petita.
És el cas del dispositiu conegut com a díode PIN, on entre la regió p i la n hi ha una zona de
dopat molt baix (coneguda com a regió intrínseca), tal com representa la figura 4.10.a.

En un díode PIN en polarització inversa la zona de buidament ocupa tota la regió intrínseca,
segons l’esquema de la figura 4.10.b. Si a més la regió intrínseca és la més gruixuda del
dispositiu, tindrem que la major part de la fotogeneració té lloc en la ZCE. i, per tant, els
minoritaris seran arrossegats pel camp elèctric, els electrons cap a la dreta i els forats cap
l’esquerra, sense necessitat d'haver d'arribar a la ZCE per difusió. Fent servir per avaluar el
corrent fotogenerat la mateixa aproximació que en el díode de junció PN, tindrem:

( )ipnLL wLLqgI ++= (4.28)

on wi és l’amplada de la regió intrínseca. El dispositiu és més eficient que el fotodíode PN
perquè reduïm pèrdues per recombinació, i també més ràpid perquè la seva capacitat de
transició és més petita:
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on wp i wn són les amplades de la zona de càrrega d’espai en les regions N i P
respectivament.

Figura 4.10 a) Estructura física del fotodíode PIN. b) Distribució de
càrrega i de camp elèctric en un díode PIN polaritzat inversament

Els fotodíodes no presenten guany de corrent com els fotoconductors però són superiors en
velocitat. La taula 4.3 presenta les característiques d'un fotodíode comercial.

EXEMPLE 4.12

La taula 4.3 presenta les característiques d’un fotodíode comercial.

Tensió inversa màxima 100 V

Corrent de fuita 2 nA ( a -20 V i 25 ºC)

Capacitat interna 4 pF           "

Resistència interna 10 Ω           "

Sensibilitat 6.6 µA/(mW.cm-2) a  λ=0.8 µm

1.8 µA/(mW.cm-2) a  l'espectre del cos negre

Taula 4.3: Característiques del foto-PIN Motorola MRD500

Una variant de fotodíode és el fotodíode d'allau (avalanche photodiode, APD). En aquest
cas el dispositiu treballa en la regió de ruptura, de manera que el factor M, que multiplica el
corrent invers, afecta també el corrent fotogenerat:

( ) phphS IMIIMI ×≈+×= (4.30)

El principal desavantatge dels APDs és el seu elevat nivell de soroll.
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EXEMPLE 4.13

Una estructura de fotodíode PIN amb il·luminació perpendicular a la junció es compon d’una
capa epitaxial de silici de 3.3 µm de gruix crescuda en un substrat N+. La junció es forma
fent, damunt la capa intrínseca, una difusió de tipus P+ de 0.3 µm de profunditat. El conjunt
es completa amb el contacte metàl·lic i un recobriment antireflex en la superfície que
consisteix en una capa de 1000 Å de SiO2.

Exercici 4.11

Feu una estimació del valor de gL en el dispositiu anterior suposant que un flux de 1018

fotons/(cm2s) arriba al semiconductor. La longitud d’ona de la llum és de 5000 Å, a la qual
correspon α=104 cm-1.

Solució: fotons absorbits = 1018 cm-2s-1 [1-exp(-104×3,3×10-4)] = 9.6×1017 cm-2s-1

valor mitjà de la generació: 9.6×1017 cm-2s-1/3,3×10-4 cm=2.9×1021 cm-3s-1

Exercici 4.12

Feu una estimació del valor de la capacitat de transició del dispositiu anterior i compareu-la
amb la d’un díode de junció PN de silici que tingui una amplada de la ZCE d’una micra
d’amplada.

Solució: Cj(PIN)≈ε/wzce=3×10-15 F/cm, : Cj(PN)=3 Cj(PIN).

QÜESTIONARI 4.2.c

1. Volem saber si els fotodíodes entreguen potència elèctrica al circuit de polarització o
bé si en dissipen quan transdueixen un senyal òptic en elèctric. Justifiqueu la
resposta.

2. Considerem un circuit format per una bateria VR, un fotodíode i una resistència, tal
com indica la figura adjunta. a) Quin valor hem de donar a VR per aconseguir un bon
funcionament del circuit quan el corrent fotogenerat val IL.  b) Com influeix RL en el
valor de la tensió de sortida Vo?  c) En quines altres propietats del senyal Vo influeix
RL?

3. Compareu el valor del fotocorrent col·lectat en una estructura PIN amb el d'un díode
PN d'idèntic dopatge de les regions P i N. Suposeu regions neutres llargues i que el
gruix total dels dos dispositius és el mateix. Justifiqueu la resposta.

V

R
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4. Compareu les capacitats de transició dels dos dispositius de la qüestió anterior.

5. En quines condicions de polarització del dispositiu hi ha camp elèctric en tota la
regió intrínseca d'un díode PIN. Es podria complir aquesta condició en equilibri
tèrmic? Raoneu les respostes. Ajut: recordeu el resultat del qüestionari 2.2 de la
junció PN.

6. Esmenteu un avantatge i un inconvenient del fotodíode d'allau en relació amb un
fotodíode de junció PN.

4.2.4 Les cèl·lules fotovoltaiques

Quan un fotodíode treballa en el quart quadrant (V>0, I<0), aleshores es converteix en un
dispositiu que dóna potència al circuit (IV<0) en lloc de consumir-ne (IV>0). Dit d'una altra
manera, la relació entre els signes del corrent i de la tensió són els mateixos que en una
bateria. La transformació de l'energia de la llum en energia elèctrica mitjançant aquest
fenomen es coneix com a efecte fotovoltaic, i el dispositiu que el realitza, com a cèl·lula
fotovoltaica. També es coneix amb els noms de cèl·lula solar, perquè l’origen més freqüent
de la potència a convertir és la radiació solar, i de fotopila.

El disseny d’una cèl·lula fotovoltaica respon a la necessitat d'aconseguir una màxim de
conversió d'energia. Altres paràmetres com la velocitat de resposta són irrellevants. Entre
les variables de disseny hi ha els dopatges, la profunditat de la junció, el disseny del
contacte metàl·lic de la cara il·luminada (en forma de reixa per tal de deixar arribar el màxim
nombre de fotons al semiconductor) i els tractaments superficials per reduir les pèrdues per
reflexió. La figura 4.11 representa l’estructura d’una cèl·lula.

Figura 4.11 La cèl·lula fotovoltaica: secció i vista frontal

p-Si

n+-Si

contacte metàl·lic posterior

contacte metàl·lic frontal en
forma de reixacapa antireflex
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Figura 4.12 Cèl·lula fotovoltaica. a) Circuit equivalent, b) Anàlisi gràfica

La figura 4.12.a representa esquemàticament un circuit en el qual treballaria una cèl·lula. La
resistència de càrrega RL és la impedància del circuit que rep la potència generada per la
cèl·lula. La potència que dóna la cèl·lula depèn del punt de treball determinat per la
resistència de càrrega. Anomenem M el punt de potència màxima. L’anàlisi gràfica del circuit
utilitzant la característica I(V) de la cèl·lula i la recta de càrrega és representada en la figura
4.12.b, suposant que la resistència de càrrega és tal que el punt de treball és M. A partir
d’aquesta anàlisi podem definir els anomenats punts característics de la corba I(V) del
dispositiu:

a) En curtcircuit (V = 0):   

I =  Isc  (corrent de curtcircuit, igual al corrent fotogenerat IL)

b) En circuit obert (I = 0):

V = Voc  (tensió de circuit obert)

Relació entre aquests dos paràmetres:
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c) Punt de màxima potència, M.
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on RL és la resistència de càrrega necessària per treballar en el punt de màxima potència.

L'eficiència (o rendiment), η, d'una cèl·lula fotovoltaica es defineix com el quocient entre la
potència màxima que dóna la cèl·lula i la potència lluminosa incident:

L

max

P

P
≡η (4.33)

Totes aquestes quantitats depenen de la intensitat i de la distribució espectral de la
il·luminació incident.
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Un paràmetre utilitzat sovint és el factor de forma, FF (fill factor), definit com:

ocsc

MM

VI

VI
FF = (4.34)

Aquest paràmetre és sempre <1. Tots els efectes no ideals, particularment la resistència
sèrie i el factor d'idealitat del díode més gran que 1, fan disminuir el valor de FF.

Atès que la potència obtinguda de la cèl·lula es pot escriure com:

ocscmax VIFFP ××= (4.35)

l'estratègia per aconseguir un dispositiu eficient passa per:

a) Que el díode sigui el més ideal possible (FF gran).

b) Que el corrent invers de saturació, IS, sigui petit (Voc gran).

c) Que el fotocorrent IL = Isc, sigui gran. D’acord amb el càlcul aproximat del corrent
fotogenerat en la junció PN il·luminada, aquesta IL serà gran quan ho siguin les longituds de
difusió dels portadors minoritaris i quan les pèrdues per reflexió siguin mínimes (gL  gran).

L’aplicació més important de les cèl·lules fotovoltaiques és la conversió de l’energia
lluminosa procedent del sol en energia elèctrica. El disseny del dispositiu ha de ser
optimitzat per a aquesta aplicació i això demana introduir conceptes sobre el comportament
de la cèl·lula per a les diferents longituds d’ona de la llum incident.

La radiació incident és una superposició de radiacions de diferents longituds d’una λ,
cadascuna de les quals té una contribució al corrent fotogenerat. Es defineix la resposta
espectral, SR(λ), de la cèl·lula com la relació entre la contribució dIsc(λ) al corrent de curt-
circuit i la radiació incident amb longitud d’ona compresa entre λ i λ +dλ :

( ) ( ) mcmmW

mA
         

µλλ
λ

×
≡

2

sc

i d

dI

P

1
SR (4.36)

on Pi(λ)dλ és la de potència incident (mW/cm2) en l’interval de longitud d’ona entre λ i λ +dλ.
Pi(λ) és coneguda com a densitat espectral de potència. En alguns casos es treballa amb la
potència incident (mW), integrada en un interval de longituds d’ona, en lloc de densitat de
potència (mW/cm2).

La forma de la funció SR(λ) depèn de la geometria i dels dopatges de la cèl·lula. Per posar
un exemple: per a les longituds d’ona més petites el coeficient d’absorció α del silici és més
gran que per a les longituds grans. Com a conseqüència una radiació blava genera
portadors més a prop de la superfície que una radiació roja. Segons quina sigui la posició de
la junció PN el dispositiu col·lectarà més eficientment els portadors generats per una llum o
per una altra. Per això és important que la cèl·lula s’adapti a l’espectre de la llum que haurà
de captar.

Coneixent la distribució de la potència incident Pi(λ)  i la resposta espectral SR(λ)  de la
cèl·lula, podem trobar el seu corrent de curtcircuit:

( ) ( )∫ ∫== λλλ dPSRdII iscsc (4.37)
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La integració s’estén a tot l’espectre de la llum incident. La cèl·lula està ben adaptada a
l’espectre Pi(λ) quan la funció SR(λ) és tal que la integral de l’expressió 4.37 sigui màxima.

La llum solar té un espectre ben definit però és alterada per l’absorció atmosfèrica. Això ha
portat a definir un seguit de estàndards per poder comparar les respostes obtingudes en
cèl·lules en diferents circumstàncies. Els més importants (figura 4.13) són els següents:

- AM0 (air mass zero), correspon a la radiació solar en incidència perpendicular, en l’espai
exterior, lliure de pertorbacions atmosfèriques. La potència total és de 136 mW/cm2.
Representa la radiació que reben les cèl·lules solars que alimenten els satèl·lits en l’espai.

- AM1 (air mass 1), que inclou l’absorció de l’aire de l’atmosfera terrestre en incidència
normal. La potència total és de 100 mW/cm2. Representa la irradiació que arriba a la
superfície terrestre en condicions atmosfèriques òptimes. Com que aquestes rarament es
presenten es recorre sovint a estàndards més realistes, com AM1.5 o AM2.

Figura 4.13 Distribució espectral de la radiació solar

Les cèl·lules solars es presenten, per a la seva utilització, en forma de panells que contenen
un nombre variable de dispositius connectats en sèrie, quan es vol sumar tensions, o en
paral·lel, quan es vol sumar corrents. Una instal·lació fotovoltaica normalment inclou
diversos conjunts de cèl·lules en sèrie. Aquests conjunts estan units els uns als altres en
paral·lel. La dependència de la il·luminació solar fa que sovint l’ús del sistema fotovoltaic no
sigui directe. Una alternativa possible és carregar acumuladors. Una altra produir corrent
altern a través d’un ondulador. El disseny del sistema ha de tenir en compte la radiació total
esperada, així com les necessitats del consum tant en voltatge i potència com en tipus de
tensió, contínua o alterna.
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EXEMPLE 4.14

Una cèl·lula fotovoltaica de 25 cm2 de superfície presenta un corrent invers de saturació de
10-12 cm2 A. En condicions d’il·luminació AM1 (100 mW/cm2) presenta un corrent de curt-
circuit de 750 mA. Volem determinar: la tensió de circuit obert, el punt de màxima potència,
la càrrega necessària per tal que la cèl·lula treballi en aquest punt, l’eficiència de conversió i
el factor de forma.
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Aquesta equació es pot resoldre fàcilment per aproximacions successives. El resultat és:
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EXEMPLE 4.15

Un panell fotovoltaic està format per un conjunt de cèl·lules connectades en sèrie. Un cas
representatiu és el d’un panell format per 32 cèl·lules, de forma circular i 10 cm de diàmetre.
El conjunt presenta unes dimensions d' 1 m × 50 cm. La tensió de circuit obert que
proporciona és de 32 × 0.6 V = 19.2 V, un corrent de curtcircuit de (πr2) × 30 mA = 2.35 A.
Suposant un factor de forma de 0.8, el sistema proporciona una potència de 36 W sota
il·luminació AM1.
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Exercici 4.13

En la cèl·lula de l’exemple anterior la resistència de càrrega val 2RM. Determineu el punt de
repòs i la potència que dona la cèl·lula.

Solució
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Exercici 4.14

Un panell fotovoltaic està format per 36 cèl·lules com les de l’exercici 4.13.
a) Quina tensió dóna quan treballa en el punt de potència màxima?
b) Quants panells haurem de posar en paral·lel per obtenir un corrent de 2 A?
c) Quant valdrà la càrrega necessària per treballar en aquest punt?

Solució: a) 20 V, b) 5 pannells, c) 10 Ω

QÜESTIONARI 4.2.d

1. Indiqueu tres diferències entre una cèl·lula fotovoltaica i un fotodíode:
a) En relació al punt de treball del dispositiu.
b) En relació amb la transferència de potència entre el dispositiu i el circuit de

polarització.
c) En relació amb el disseny del dispositiu.

2. Una cèl·lula solar en forma d'un disc de 10 cm de diàmetre té una eficiència de
conversió del 15% sota il·luminació AM1 (100 mW/cm2). Sabem que la tensió de
circuit obert és Voc = 0.6 V i el factor de forma FF=0.82. Calculeu el valor del corrent
de curtcircuit Isc.

3. La resposta espectral d'una cèl·lula fotovoltaica ve expressada per mA/(mW×nm).
Expliqueu què signifiquen aquestes unitats.

4. Es pot utilitzar una estructura PIN com a cèl·lula solar? Avalueu pros i contres.

5. Tenim 32 cèl·lules  com les de la qüestió 2 muntades en sèrie formant un panell
fotovoltaic. Calculeu els paràmetres Voc, Isc i FF del panell. Quanta potència en
podríem obtenir sota il·luminació de 100 mW/cm2 (AM1).

6. Quants panells com els de la qüestió anterior farien falta per alimentar una
instal·lació elèctrica de 1000 W durant 4 hores al dia, suposant que la insolació
mitjana equival a 5 hores d'il·luminació AM1.
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4.3  DISPOSITIUS EMISSORS DE RADIACIÓ

Els dispositius emissors de llum tenen un gran nombre d'aplicacions en la visualització de
senyals electrònics (displays) i en l'emissió de senyals modulats per a comunicacions
òptiques. Hi ha dos dispositius semiconductors que compleixen aquestes finalitats: els
díodes emissors de llum (LED) i els díodes làser que presentarem tot seguit. Més endavant
ens referirem breument a sistemes transmissors de llum com són les fibres òptiques i els
cristalls líquids, perquè sovint treballen en connexió amb els emissors de llum.

4.3.1 Fenòmens de luminiscència

La luminiscència és l'emissió de llum com a conseqüència d'una transició d'un electró des
d'un nivell d'energia a un altre nivell més baix. La longitud d'ona λ de la llum emesa depèn
de la diferència d'energia E2-E1 dels nivells entre els quals té lloc la transició:

12

 24.1
 

EE

meV

−
×

=
µ

λ (4.38)

Perquè es produeixi luminiscència cal proveir el nivell alt amb una concentració d'electrons
més gran que la que li correspondria en equilibri tèrmic. L'excitació dels electrons cap
aquest nivell alt pot ser deguda a la incidència de llum (fotoluminiscència), a l'impacte d'un
feix d'electrons (catodoluminiscència) o a la injecció de portadors (electroluminiscència, en
díodes emissors de llum). Aquesta darrera és característica dels semiconductors i hi
dedicarem la nostra atenció en aquest capítol.

En el procés de fotoluminiscència la freqüència de la llum que produeix l’excitació pot ser
més gran que la de la llum emesa. En efecte, tal com indica la figura 4.14.a la creació d’una
parella electró-forat  pot ser causada per un fotó d’energia hf1 > Eg. Els portadors calents es
termalitzen, tal com hem vist en l’apartat 4.1.3, i poden recombinar-se i donen. lloc l’emissió
d’un fotó d’energia hf2 ≈ Eg. Aquest fet s'aplica en el recobriment de tubs fluorescents
mitjançant materials que absorbeixen la radiació ultraviolada que genera el tub i la reemet
en la gamma visible. En aquest cas part de l’energia del procés de desexcitació no surt en
forma de radiació.

La fosforescència és també un procés de luminiscència, on intervenen nivells de trampa Et,
com mostra la figura 4.14b. Els portadors retinguts en el nivell Et són reemesos molt
lentament cap a la banda de conducció, de manera que l’emissió de llum té lloc molt
després d’haver desaparegut l’excitació.

La catodoluminiscència és emprada per visualitzar feixos d'electrons en tubs de raigs
catòdics. Entre els materials més comuns (phosphors) hi ha els ZnS. Aquest semiconductor
té una amplada de banda prohibida de 3.5 eV i, per tant, en una transició banda-banda emet
a λ = 0.35 µm (ultraviolat). S'utilitzen impureses com Cu, Ag, Mn per produir transicions de
diferents freqüències visibles.

Esmentem finalment la termoluminiscència. Qualsevol cos a temperatura diferent de 0 K
emet radiació electromagnètica, l'espectre de la qual depèn de la temperatura del cos, amb
un pic situat a una longitud d'ona:

( ) ( )KT

2898
m =µλ (4.39)
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Així, un filament incandescent pot emetre en el visible i s'utilitza en il·luminació. Un cos
humà emet en l'infraroig extrem. Aquesta emissió es visualitza amb càmeres d'infraroig.

Figura 4.14 a) Transicions dels portadors en el fenomen de fotoluminiscència. b) Transicions
en el de fosforescència

QÜESTIONARI 4.3.a

1. Com seria l'emissió d'un tub de descàrrega (tub fluorescent) si les seves parets no
estiguessin recobertes d'un capa de material fluorescent? Hi trobeu alguna
aplicació?

2. Avalueu la diferència de longitud d'ona del pic d'emissió d'un cos humà (a
temperatura de 36 ºC) i els objectes del seu entorn quan la temperatura ambient és
de 20 ºC. Quina aplicació podria tenir aquest fenomen?

3. 
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Una heterojunció presenta el diagrama de
bandes esquematitzat en la figura
adjunta. Un electró de conducció és creat
per l'absorció d'un fotó en la regió de gap
estret. El camp elèctric de la junció el
transporta fins a la regió de gap ample, on
es recombina. Raoneu que aquest
dispositiu podria servir per transformar
radiació infraroja en llum visible. (Una
versió més sofisticada és realment
utilitzada per a aquesta finalitat.
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4.3.2 Díodes electroluminiscents

Un díode emissor de llum (LED) és un díode de junció PN que es polaritza en directa per tal
de provocar una recombinació intensa de minoritaris en les zones neutres del dispositiu. El
díode és fet d'un semiconductor, generalment de la família III-V, que presenta gap directe de
manera que una fracció relativament important de les recombinacions alliberen la seva
energia en forma de llum (recombinacions radiatives). La geometria i l'encapsulament del
dispositiu han de permetre la sortida de llum a l'exterior.

Entre els materials més usuals per fer LEDs hi ha la família GaAs1-xPx, on 0<x<1 indica la
composició química del material. El valor de l’amplada de banda prohibida varia linealment
amb x des de 1.43 eV per a x=0 (el semiconductor és GaAs) fins a 2.26 eV per a x=1 (el
material és aleshores GaP). En aquesta família el gap només és directe si x<0.45. Un dels
valors de x utilitzats més sovint és 0.4, amb el qual resulta un gap de 1.9 eV, que suposa
una emissió de color roig.

El GaP és un semiconductor de gap indirecte que, com hem vist en l’apartat 4.1.3, pot
emetre llum quan conté determinades impureses, com el N (LEDs verds i groc). També
emet en el roig quan es dopa amb Zn, que substitueix el Ga, i amb O, que substitueix el P.
El mateix material emet en el groc quan es dopa amb sofre.

En el GaAs el Si és un dopant dels anomenats amfòters: donador si substitueix el Ga i
acceptor quan es troba en el lloc del As. Aquest fet dóna lloc a una varietat de materials
segons com sigui el procés de dopatge. Els LEDs que en resulten emeten en diverses
longituds d’ona, sempre en l’infraroig. La radiació de color blau es pot obtenir amb SiC i
GaN.

Un dels conceptes rellevants en aquest dispositiu és el d’eficiència d’emissió, definida com
el quocient entre la potència lluminosa emesa i la potència elèctrica consumida. Per avaluar-
la considerarem el cas d’un díode P+N, de manera que la major part dels processos de
recombinació tenen lloc en la regió neutra N.

Anomenem τpr al temps de vida dels minoritaris associat al processos de recombinació
radiativa i τpnr al dels processos no radiatius. El temps de vida dels  minoritaris és la
composició:

pnrprp

111

τττ
+= (4.40)

Si Qp és la càrrega de minoritaris en excés acumulada en la regió neutra N, aleshores el
nombre de recombinacions radiatives per unitat de temps val:

pr

tD

pr

p
f

q

IqQ
N

τ
τ

τ
== (4.41)

on ID és el corrent que travessa el díode i τt és el temps de trànsit, utilitzat en el model
dinàmic de díode. Si la recombinació és de banda a banda (en ocasions intervenen nivells
d’impuresa en el gap) la potència lluminosa generada és

pr

GtD
GfL

q

EI
ENP

τ
τ

== (4.42)
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de la qual només emergeix del dispositiu una fracció Γext, mentre que la resta són
reabsorbits en diferents indrets de l’estructura.

Lextout PP Γ= (4.43)

La potència elèctrica consumida val:

DDi VIP = (4.44)

L’eficiència resultant serà:

D

G

pr

t
ext

i

out

qV

E

P

P

τ
τ

Γη == (4.45)

Els valors habituals de η en LEDs pot anar des d’unes poques unitats per cent en
tecnologies antigues fins al votant del 50% en les més avançades.

Quan un LED emet llum amb intensitat modulada per la polarització del díode, aleshores
hem d’avaluar el temps de resposta del dispositiu. En aquest cas aplica la teoria del díode
en règim dinàmic.

Les principals aplicacions dels LED són els visualitzadors. S'utilitzen en sistemes on el
consum de potència no és una variable de disseny crítica, perquè el consum dels LED és
elevat comparat amb altres dispositius com els cristalls líquids també utilitzats per aquesta
finalitat. La poca direccionalitat de la radiació és un avantatge per a aquesta aplicació. En
canvi, aquesta manca de direccionalitat unida a l'amplada espectral de l'emissió els fa poc
útils en aplicacions com els emissors en comunicacions per fibra òptica.

Figura 4.15 a) Distribució espectral de la radiació d’un LED. b) Diagrama de radiació
(distribució angular) de la mateixa radiació

(a) (b)
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Una estructura molt utilitzada és el parell optoacoblat format per un LED, l'emissió del qual
és recollida per un fotodíode. El sistema pot constituir un interruptor actuat òpticament, com
el descrit en la figura 4.16, que presenta una impedància d'aïllament molt gran.

Figura 4.16 Interruptor òptic que utilitza un parell optoacoblat LED-fotodíode

EXEMPLE 4.16

Díodes electroluminiscents d'ús freqüent:

Material Dopant Pic d’emissió (nm) Color
GaAs Zn 900 Infraroig
GaAs Si 910-1020 Infraroig
GaP N 570 verd
GaP N+ 590 groc
GaP Zn,O 700 roig
GaAs0.6P0.4 N 650 roig
GaAs0.35P0.65 N 632 taronja
GaAs0.15P0.85 N 589 groc

EXEMPLE 4.17

La tecnologia de díodes electroluminiscents ha tingut una ràpida evolució durant la dècada
dels anys noranta. Els díodes “clàssics” eren els vermells, els verds i els grocs i presentaven
una eficiència d’uns pocs lumen per cada watt de potència dissipada (aquesta és una forma
alternativa d’expressar l’eficiència). A finals del període esmentat l’eficiència s’ha situat entre
20 i 40 lumen/watt i als colors tradicionals s’hi ha afegit el blau, i es pot cobrir així la totalitat
de l’espectre visible amb LEDs, fet que obre una gamma important d’aplicacions.

Exercici 4.15

Un LED vermell avançat presenta una eficiència de 45 lumen/watt. Si per a aquest color la
corba normal dóna una lluminositat del 10% en relació amb el màxim (a 555 nm), calculeu el
rendiment (potència lluminosa emesa dividit per la potència elèctrica consumida) del
dispositiu.

Solució: 66%.

        +

  primari

         _

+

secundari
_

interrupció òptica
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QÜESTIONARI 4.3.b

1. Emetrà llum un LED polaritzat en inversa? Raoneu la resposta.

2. Consulteu l'espectre electromagnètic i digueu de quin "color" serà l'emissió d'un LED
de GaAs, suposant que totes les transicions radiatives van de banda a banda.

3. Repetiu l'exercici anterior per a un díode de GaAs1-xPx amb x=0.6.

4. La tensió de colze d'un LED que emet en la regió visible és més gran que la d'un
díode de silici. Expliqueu quina és la causa.

5. Es pot integrar un parell foto-acoblat en un xip de silici? Raoneu la resposta.

6. Per incrementar la intensitat d'emissió d'un LED augmentem el valor de la tensió de
polarització. Quina conseqüència té aquest canvi en el temps de commutació ON-
OFF del dispositiu?

4.3.3 Díodes làser

La radiació làser, visible o no, té un ventall d'aplicacions cada dia més extens,
particularment en el món de les comunicacions, on les fonts constituïdes per
semiconductors són especialment útils. Dedicarem uns apartats a presentar les principals
característiques d'aquesta emissió: la coherència, el caràcter monocromàtic i la
direccionalitat. Després presentarem algunes característiques dels díodes que emeten
radiació làser.

L'emissió làser

Els electrons d'un sistema físic, no necessàriament un semiconductor, en equilibri es
reparteixen entre els nivells disponibles seguint una distribució de Maxwell-Boltzmann, és a
dir, la relació dels índex d'ocupació de dos nivells E1 i E2 és:

( )
( ) kT

EE
exp

En

En 12

1

2 −
−= (4.46)

Suposem que el sistema es troba fora d'equilibri perquè en el nivell de més energia (sigui
aquesta E2) hi ha més electrons que en el nivell E1, més baix1. Aleshores la tendència a
l'equilibri fa que els electrons facin transicions cap a nivells més baixos. L'energia perduda
pot sortir en forma de radiació lluminosa.

L'emissió radiativa es pot produir de manera espontània, com passa en els LEDs si hi ha
una concentració de portadors injectats en excés. Aleshores el temps de vida dels
minoritaris determina la velocitat a què es produeix el fenomen. Les transicions radiatives
des d’un nivell E2 al nivell E1 també pot tenir lloc per un procés anomenat emissió estimulada
que es produeixen com a resultat de la incidència d’un fotó d'energia E2 -E1.  La principal
característica de l’emissió estimulada és que la radiació emesa (ara passem de la imatge
corpuscular de la llum a l’ondulatòria) té la mateixa freqüència i fase que la radiació incident.

                                           
1 Aquesta suposició ha de ser compatible amb el principi d'exclusió de Pauli. Els dos nivells
considerats poden ser conjunts de nivells.
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D’aquesta propietat se’n diu coherència. La figura 4.17 esquematitza de manera senzilla
aquest fenomen.

Figura 4.17 a) Absorció d’un fotó. b) Emissió espontània. c) Emissió estimulada

L’existència de processos d’emissió estimulada va ser prevista teòricament per Einstein
l’any 1917. La seva utilització pràctica, però, va haver d’esperar encara més de quatre
dècades.

Suposem ara que una radiació monocromàtica de freqüència (E2 -E1)/h travessa una regió
on hi ha molts electrons que poden efectuar transicions de E2 a E1. Cada transició reforçarà
la intensitat de la radiació, mantenint el seu caràcter monocromàtic i la seva coherència
(mateixa fase). La radiació inicial resulta d'aquesta manera amplificada. Aquest fenomen és
conegut com radiació làser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation).

Condicions per a l'emissió làser

Continuem considerant el mateix sistema de dos nivells. Els dos mecanismes de transició,
l'espontània i l'estimulada, poden coexistir. El nombre de transicions espontànies, per unitat
de volum i de temps, és proporcional a la concentració d'electrons n2 del nivell E2:

A21n2 (4.47)

En canvi, el nombre de transicions estimulades serà proporcional no solament a n2 sinó
també a la densitat de fotons ρ(f12) que poden estimular-les, els de freqüència  f12=(E2-E1)/h:

B21n2ρ( f12) (4.48)

Els fotons esmentats també poden ser absorbits. En una absorció un electró passa del nivell
E1 al nivell E2. El nombre d'aquestes transicions per unitat de volum i de temps serà, doncs,
proporcional a la població n1 de E1 i a la densitat de fotons ρ( f 12)  presents:

B12n1ρ( f 12) (4.49)

Les quantitats A21, B21 i B12 reben el nom de coeficients d'Einstein.

Perquè l'emissió làser sigui dominant s'han de donar dues condicions:

a) Que el ritme d'emissió estimulada domini sobre el de l'espontània. El quocient de les dues
quantitats és:

( ) ( )12
21

21

221

12221 f
A

B

nA

fnB
ρ

ρ
= (4.50)

E2

E1

fotó fotons
fotó

(a) (b) (c)
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Cal, doncs, disposar d'una densitat de radiació ρ( f12) elevada. Això s'aconsegueix mitjançant
una cavitat ressonant, posant el sistema entre superfícies reflectants. Almenys una de les
superfícies ha de permetre la sortida d'una petita fracció de la radiació (se’n diu
semireflectant), com esquematitza la figura 4.18.

Figura 4.18 Confinament de la llum per crear una cavitat òptica ressonant

b) Que l'emissió de radiació sigui més intensa que l'absorció, és a dir, que la relació: 
( )
( ) 1

2

12

21

12112

12221

n

n

B

B

fnB

fnB
=

ρ
ρ

(4.51)

sigui gran. Això passa quan n2>n1. Aquesta desigualtat és inversa a la que es dóna en
condicions d'equilibri i, per això, es parla d'una situació d'inversió de població. Per
aconseguir-la es fan servir diferents procediments depenent del tipus de làser, com
discutirem tot seguit.

El làser de tres nivells

Considerem el sistema de nivells representat en la figura 4.19. El bombeig òptic excita els
electrons des del nivell fonamental E0 fins a la banda de nivells E2. Per relaxació tèrmica
s’emplena el nivell E1. Aquesta transició és no radiativa. El nivell E1 és metaestable, la qual
cosa vol dir que la transició d’electrons de E1 fins a E0 per emissió espontània es produeix
amb una constant de temps molt gran. Per tant E1 està normalment ple, i es produieix així
una inversió de població entre E1 i E0, suposant que hem bombejat més del 50% dels
electrons que inicialment es trobaven en E0.

Figura 4.19 Nivells d'energia en el làser de robí

En aquestes condicions la incidència d’un fotó d’energia E1 - E0 podrà estimular l’emissió. Si
el sistema es troba en una cavitat com la representada en la figura 4.18, aleshores tindrem

superfície
reflectant

superfície
semireflectant

llum emesa

E2

E1

E0

bombeig

òptic

emissió

làser

relaxació tèrmica
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un buidament del nivell E1 que donarà lloc a radiació làser. Després de l’emissió el nivell E1

es torna a emplenar i el procés recomença. Tenim així una emissió a polsos o làser polsat.

El principal problema del làser de tres nivells és la dificultat en aconseguir un buidament
suficient del nivell fonamental E0. En efecte, el nombre d’àtoms que creen aquest nivell és
molt gran i això demana una potència de bombeig que fa el funcionament del sistema poc
eficient.

Un làser de tres nivells: el làser de robí

El làser de robí és un dels més clàssics. El material és òxid d'alumini, Al2O3, amb impureses
de Cr, que creen el nivell metaestable E1. Les transicions entre els nivells d'impuresa donarà
lloc a l'emissió làser i per aconseguir el bombeig òptic es fa servir un flash, com
esquematitza la figura 4.20. No s’ha de confondre la freqüència de l’emissió amb la del flash
emprat per al bombeig òptic. Aquesta és molt més petita i podem, per tant, considerar els
nivells E2 permanentment plens. El làser de robí emet a una longitud d’ona de 694.3 nm i
l’energia d’un pols pot anar des de mJ fins a més de 100 J.

Figura 4.20 Làser de robí a) cristall de robí b) superfície reflectant c) flash

El làser de quatre nivells

La dificultat per aconseguir el bombeig òptic en un làser de tres nivells es pot resoldre amb
un sistema de quatre nivells com el que representat la figura 4.21. Les transicions E3→ E2 i
E1→ E0 són ràpides, mentre que E2→ E1 és lenta perquè el nivell E2 és metaestable.
D’aquesta manera E2 es troba normalment ple i E1 normalment buit, i es produeix la inversió
de població de manera permanent i l’emissió làser és contínua i no polsada com en el cas
presentat anteriorment.

Entre els làsers de quatre nivells hi ha els Nd:YAG (yttrium-aluminum garnet). Aquests
presenten uns temps de relaxació entre E3 i E2 de l’ordre de 10-8 s, entre E1 i E0 d’uns 30 ns,
mentre que la transició espontània entre E1 i E0 té una constant de temps de 0.5 ms. Aquests
làsers emeten a una longitud d’ona de 1064 nm i poden donar una potència des dels mW
fins a centenars de watts.
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Figura 4.21 Diagrama de quatre nivells en un làser

Altres tipus de làser

Amb més de quatre nivells trobem els làser de gas, que inclou els de CO2 i els de He-Ne.
Els primers emeten en contínua en l’infraroig llunyà i poden donar potència de més de 100
W. Els de He-Ne, que emeten, també en contínua, a 632.8 nm de longitud d’ona (roig), són
molt populars per la seva simplicitat. El bombeig òptic s'aconsegueix per una descàrrega en
gas a baixa pressió en polarització contínua. Els làsers de semiconductor són objectiu
preferent del nostre estudi i els presentarem a més detall tot seguit.

La radiació làser és més monocromàtica que la dels LED (dispersió de pocs àngstroms en
làsers semiconductors o de dècimes d'àngstroms en altres, davant de centenars
d'àngstroms en díodes emissors de llum) i la petita divergència del feix. Tot això els fa útils
en comunicacions.

Díodes làser

Una modificació del dispositiu que hem vist com a LED permet disposar d'una font de
radiació làser que per les seves característiques de volum, consum i cost ha trobat un gran
nombre d'aplicacions, com per exemple la lectura de discos òptics.

Figura 4.22  Estructura bàsica del díode làser

En un díode làser s'aconsegueix la inversió de població en la ZCE d'una junció p-n entre
dues regions molt dopades (degenerades), polaritzada directament, tal com s'esquematitza
en la figura 4.22.a. Observem que en la ZCE del díode es produeix una inversió de població.
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L'estructura bàsica del dispositiu és la de la figura 4.22.b. Les cares A i A' són polides
perquè siguin reflectores i així es crea una cavitat ressonant (A' ha de ser parcialment
transparent). La llum reflectida és amplificada fins a assolir un valor de saturació. La densitat
de radiació depèn de les concentracions de portadors i, per tant, de la tensió de polarització
del díode. Assolit aquest punt l'emissió té una intensitat constant.

Per aconseguir la sortida de la radiació en la direcció z s’ha de confinar en les direccions x i
y.  El confinament segons l’eix x exigeix un perfil vertical de l’índex de refracció com el
representat en la figura 4.22.c, cosa difícil d’aconseguir utilitzant un sol material. És més
habitual utilitzar díodes de doble heterojunció que descriurem tot seguit. Per confinar la llum
segons l’eix y es fan servir diverses estructures, de les quals una de les més utilitzades és la
representada en la figura 4.23 (stripe).

làser

metall

òxid
p-AlGaAs

GaAs n-AlGaAs

metall

cares polides 
(cavitat ressonant)

Figura 4.23 Geometria en “stripe” d’un díode làser

Díodes làser de doble heterojunció

Els semiconductors de la família III-V presenten un ventall de materials amb estructures
cristal·lines compatibles entre elles per formar heterojuncions. La figura 4.24 esquematitza
un díode làser d'heterojunció. La inversió de població té lloc en la capa intrínseca de
Al0.1Ga0.9As. Observem que aquest material té una amplada de banda prohibida més petita
que la del Al0.3Ga0.7As. Aquest fet i el dopatge de les dues regions que l’envolten fan que
l'única regió on es produeix la inversió de població sigui la capa intrínseca. D'altra banda, el
confinament en la direcció vertical de la llum s'aconsegueix a través del perfil d'índex de
refracció. El dispositiu mostrat emet a λ = 0.85 µm i una modulació de l'emissió a 20 GHz és
factible.

La relació entre el corrent en el díode i la potència de llum emesa en un díode com el descrit
és de la forma representada en la figura 4.25. En tecnologies antigues el corrent de llindar,
Jth, és tan gran com 500 mA, que feia necessari refrigerar el dispositiu, sovint integrant una
cèl·lula Peltier en el mateix encapsulament. Actualment es produeixen díodes amb una
dissipació molt més petita que eviten aquest problema.
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Figura 4.24 Díode làser d'heterojunció

.

Figura 4.25 Característica corrent-potència d'emissió d'un díode làser

Una de les aplicacions més importants dels díodes làsers és l'emissió de polsos de llum que
han de ser transmesos per fibra òptica fins a un receptor. Per aquesta raó s'han
desenvolupat díodes que emeten en les finestres de les fibres, és a dir en aquelles longituds
d'ona que les fibres transmeten amb atenuació mínima i que seran presentades en l’apartat
4.4.2. Així per a la primera finestra (0.8 µm) s'utilitzen els díodes presentats en la figura
4.24, mentre que per la segona (1.3 µm) i la tercera (1.5 µm) es fan servir semiconductors
basats en el sistema quaternari InxGa1-xAsyP1-y.

EXEMPLE 4.18

La reducció del valor del corrent de llindar en díodes làser, i en conseqüència de la potència
dissipada, ha estat una de les fites principals del desenvolupament d’aquests dispositius. La
gràfica adjunta presenta l’evolució del valor de Jth al llarg dels darrers anys.
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Figura 4.26 Corrent de llindar en díodes làser

Exercici 4.16

Apliqueu l’equació 4.6 per determinar quina fracció de la potència lluminosa que procedeix
de l’interior de GaAs (n=3.6) i incideix en una cara del cristall directament en contacte amb
l’aire és reflectida.

Solució: R= 32%.

QÜESTIONARI 4.3.c

1. Expliqueu tres diferències entre la llum làser i la llum emesa per un díode
electroluminiscent.

2. Expliqueu quines són les dues condicions perquè un dispositiu capaç d'emetre llum
sigui un làser.

3. Per què l'emissió d'un díode làser, quan el corrent que travessa el dispositiu és
inferior al de llindar, no és una emissió làser.

4. Un díode làser emet 10 mW de potència lluminosa quan el corrent que circula pel
dispositiu és de 100 mA. La tensió de colze del díode és d' 1.5 V. Es demana
calcular quina fracció de la potència consumida es transforma en llum. Calculeu la
potència que es dissipa en forma de calor.

5. Per què el corrent de llindar d'emissió làser és més petit en una heterojunció que en
una homojunció.

6. Expliqueu com s'aconsegueix el confinament de la radiació làser dins la cavitat
ressonant.
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4.4 ALTRES DISPOSITIUS OPTOELECTRÒNICS

4.4.1 Dispositius de càrrega acoblada (CCD)

Els dispositius de càrrega acoblada (charge coupled devices, CCD) es troben entre els més
utilitzats com a detectors de llum en càmeres per captar imatges. Presentarem aquí una
breu descripció d'aquests dispositius. Un estudi en profunditat excedeix en molt l'àmbit del
nostre estudi, més tenint en compte que són dispositius d'efecte de camp, els conceptes
fonamentals dels quals encara no han estat introduïts.

Fonament físic de la fotodetecció en CCDs

Considerem el sistema metall-òxid-semiconductor (MOS) format per un substrat de silici
(prenem-lo, per exemple, de tipus P), una capa aïllant d'òxid de silici crescut tèrmicament en
la superfície del substrat i un elèctrode metàl·lic, com indica la figura 4.27.a. El conjunt és un
condensador, on una de les plaques és un semiconductor en lloc d'un metall. L’anàlisi
detallada d’aquesta estructura no és part del present volum i ens limitarem a descriure’n els
aspectes essencials per als dispositius que volem presentar.

Figura 4.27 Estructura metall-òxid-semiconductor. a) Secció del dispositiu b) Perfil de
distribució de càrrega. c) Perfil de bandes d’energia en el semiconductor

Suposem ara que apliquem al metall una tensió positiva en relació amb el semiconductor.
En el condensador esmentat el metall quedarà carregat positivament, mentre que el
semiconductor tindrà càrrega negativa. Examinem com és aquesta càrrega en el silici. La
tensió de polarització aplicada atreu electrons, minoritaris, cap al límit amb el dielèctric i
expulsa forats, majoritaris, i deixa els àtoms d’impuresa, de càrrega negativa, sense
neutralitzar. Dels dos conjunts de càrregues negatives, el de les impureses ionitzades és
molt més nombrós que el dels minoritaris. Així, doncs, el semiconductor sotmès a una tensió
desenvolupa una regió buida de majoritaris (o zona de càrrega d’espai), de la mateixa
manera que en una junció PN en polarització inversa. La figura 4.27.b representa
esquemàticament la distribució de càrregues. En la zona buida hi ha un camp elèctric
perpendicular a la superfície i dirigit cap al volum del semiconductor. Aquesta és una
diferència notable amb un condensador amb dues plaques metàl·liques on l’única regió que
suporta camp és la del dielèctric.
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Suposem ara que en el semiconductor es genera una parella electró-forat. Si el minoritari,
l'electró en el nostre cas, arriba a la regió de càrrega d’espai (o bé és generat en aquesta
regió) serà arrossegat pel camp fins a la superfície, on queda retingut perquè l'òxid no
permet el seu pas cap al metall. Aquests electrons atrapats estan representats en la figura
4.27.c. Aquests electrons no poden passar al metall perquè hi ha l’aïllant, a diferència del
que passaria en un díode metall-semiconductor.

La generació de portadors citada pot ser tèrmica o externa. Com a generació externa
considerarem exclusivament la fotogeneració. Podem fer servir l'estructura descrita com a
fotodetector si construïm l'elèctrode de manera que permeti l'arribada de llum al
semiconductor, per exemple utilitzant elèctrodes transparents. La càrrega acumulada és
funció de la llum absorbida i d’aquesta manera convertim el senyal òptic en variable
elèctrica.

Superposada a la generació per llum hi tindrem la generació tèrmica, que suposarà un soroll
en relació amb el senyal fotogenerat. S'ha de dir en aquest punt que la generació tèrmica és
lenta, de manera que si la càrrega fotogenerada és col·lectada (lectura del senyal
fotogenerat) prou ràpidament el soroll pot ser tolerable. Tenim un dispositiu que per
naturalesa ha de treballar en règim dinàmic.

El minoritaris acumulats també podrien ser injectats per una junció PN construïda dins
l'estructura. Aquest sistema també té aplicacions, però no és el cas que ens interessa aquí.

Transferència i col·lecció de càrregues

Per transformar la càrrega fotogenerada en un CCD en un senyal elèctric, ha de ser
transportada fins a un dispositiu que les pugui col·lectar creant un corrent. Aquest dispositiu
pot ser un díode de junció PN en inversa, com veurem més endavant. Els CCD destinats a
captar imatges en una càmera formen matrius on cada dispositiu és un píxel. La lectura dels
píxels d’una fila es fa de manera seqüencial, de manera que el procediment de transferència
de càrrega ha de permetre crear una cua de paquets de càrregues que seran col·lectats l'un
després de l'altre. En una matriu de píxels formada per files es llegeix una fila després de
l’altra.

Hi ha diferents estratègies per resoldre el problema plantejat. Una de les més utilitzades
utilitza una geometria com la descrita en la figura 4.28.a, aplicant dos senyals als dos
conjunts d'elèctrodes. Quan les  tensions aplicades al dos conjunts són iguals, aleshores el
perfil de la zona de camp en el semiconductor és el representat en la figura 4.28.a, on
també es representa l’extensió de la ZCE en el semiconductor. Cal notar que per a un
mateix elèctrode hi ha una regió amb l’òxid més prim i una altra amb l’òxid més gruixut. En
la primera la capacitat per unitat d’àrea és més gran que en la segona i, per tant, la ZCE
serà més extensa perquè haurà d’acumular més càrrega per la mateixa tensió aplicada. Les
càrregues negatives indicades en una part de la figura corresponen a un senyal fotogenerat.

Suposem ara que les tensions passen a ser diferents, com indica la figura 4.28.b i en direm
fase 1. Observem que s’ha incrementat la profunditat de les ZCE situades sota un elèctrode
de porta la tensió del qual, V0+V, ha augmentat i el contrari passa amb les que es troben
sota els elèctrodes de porta amb tensió V0 -V. Suposem que tenim la càrrega fotogenerada
atrapada en la regió de camp més intens, o, si es vol dir així, en el pou de potencial més
profund.

En un instant posterior permutem el potencials aplicats als terminals com indica la figura
4.28c. En direm fase 2. El perfil de la regió de camp s'ha desplaçat un píxel cap a la dreta.
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La càrrega atrapada, en conseqüència també es mou, amb el seu pou, cap a la dreta,
seguint el gradient  lateral de camp elèctric.

Quan les tensions prenen de nou el valor de la fase 1, aleshores es produeix un nou
desplaçament de càrregues, no cap a la posició anterior sinó novament cap a la dreta, com
indica la figura 4.28.d perquè es mouen sempre cap als punts d’energia potencial més baixa
que sigui accessible. El procés es va repetint fins que la càrrega arriba a un detector, per
exemple el díode representat en la figura 4.28.e. Aquest díode està polaritzat en inversa de
manera que el camp elèctric de la seva ZCE recull els electrons que li arriben, fent circular
així corrent pel circuit exterior i generant un senyal Vout.

Per simplicitat s’ha dibuixat la càrrega d’un sol pou. Si n’hi hagués en tots, el desplaçament
seria el mateix per a totes, en fila una darrera l’altra i sense barrejar-se les unes amb les
altres. Dels CCD que utilitzen aquest procediment per transferir càrregues se’n diu CCD de
dues fases.

Figura 4.28 Dispositius de càrrega acoblada de dues fases. a) Estructura física i perfil de la
zona buida en el semiconductor quan les tensions aplicades a les dues fases són iguals. b)
Representació amb tensions aplicades corresponents a la fase 1 aplicada. c) Representació
amb tensions de la  fase 2. d) Fase 1, novament. e) Representació del díode col·lector del
senyal
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Els CCD, com a matrius de fotodetectors per detectar imatges, permeten aconseguir un
gran nombre de píxels per unitat de superfície, de l’ordre de 106 cm-2. Aquest és un dels
principals avantatges sobre altres dispositius que podrien complir funcions similars.
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4.4.2 Fibres òptiques

Una fibra òptica és un dispositiu per guiatge de llum amb molt baixes pèrdues. Una fibra es
compon de dues regions coaxials d'índexs de refracció diferents: el de la part interior, el
nucli (core) és més gran que el de la coberta (cladding) per facilitar la reflexió de la llum que
es propaga per l'interior de la fibra en les seves parets, com representa la figura 4.28.

Figura 4.28 Esquema de transmissió de llum en una fibra òptica

D'acord amb les lleis de l'òptica geomètrica, només és transmesa la llum que incideix en la
superfície límit entre el nucli i la coberta formant un angle θ amb la perpendicular més gran
que un angle crític θ c , que compleix la condició de reflexió total (apartat 4.1.1): 

core

cladding
c

n

n
sinsin =≥ θθ (4.52)

Però no tots els raigs que compleixen l’equació 4.52 es poden propagar. La resolució de les
equacions de Maxwell demostra que només són possibles determinats valors de θ (modes
de propagació). La figura 4.29 representa esquemàticament la propagació de dos modes en
una fibra. Els raigs corresponents als dos modes recorren camins de llargada diferent, de
manera que l'un arribarà més tard que l'altre. Aquest fenomen, conegut com a dispersió
modal, limita la freqüència dels polsos a transmetre. Com més petit és el diàmetre de la fibra
menor és el nombre de modes que és capaç de transmetre. Per a un diàmetre inferior a 3
µm la fibra és monomode.

Figura 4.29 Transmissió de dos modes en una fibra òptica

D'altra banda, el material de la fibra presenta uns mínims d'absorció per a determinades
regions de l'espectre anomenades finestres. Les més utilitzades en comunicacions són les
de 0.8, 1.3 i 1.5 µm de longitud d'ona (1a, 2a i 3a finestres, respectivament), com representa
la figura 4.30.
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Figura 4.30 Atenuació en una fibra òptica d’òxid de silici

Un sistema de comunicacions basat en fibra òptica ha d'incloure un emissor de llum,  la fibra
transmissora i un receptor. L'emissor pot ser un LED o un díode làser. Aquest darrer té
avantages perquè la seva línia espectral és més estreta i, per tant, no hi ha tanta dispersió
espectral dels polsos de llum. Aquest fenomen és degut al fet que l'índex de refracció del
nucli, com en tots els materials, és funció de la longitud d'ona.

La inserció de la llum en la fibra sovint requereix microlents perquè l'angle que forma el raig
de llum amb l'eix de la fibra té un valor màxim. El sinus d'aquest angle màxim, θm, és
conegut com a obertura numèrica, NA, de la fibra. La relació entre θm i θc ve donada per
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(4.53)

Exemple d'aplicació numèrica: ncore=1.5, ncladding=1.495, naire=1 ⇒  NA=0.12 ⇒ θm=7º.

Les imperfeccions de la fibra produeixen unes determinades pèrdues, de l'ordre de dècimes
de dB/km, i resulta viable enviar senyals a distàncies de desenes de quilòmetres sense
necessitat de repetidors. El receptor de llum pot ser un fotodíode PIN o un fotodíode d'allau.
El conjunt pot treballar a freqüències superiors a 1 Gbit/s.

Comparant els sistemes de comunicació per fibra òptica amb els clàssics de transmissió de
senyal elèctric per cable coaxial, podem assenyalar com a avantatges: més amplada de
banda, menys pes, volum i cost i menys vulnerabilitat a les interferències. Els principals
problemes deriven de la complexitat de les connexions.
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Figura 4.31 Esquema de transmissions de senyals òptics en una fibra

EXEMPLE 4.19

Un LED emet llum amb una longitud d’ona de 0.9 µm. L’amplada de la línia és de 25 nm.
Quan aquesta llum és transmesa per una fibra òptica de SiO2 que fa 1 km de llargada, la
diferència de temps d’arribada entre les radiacions de freqüències màxima i mínima és de
∆τmat =1.75 ns a causa de la variació de l’índex de refracció amb la longitud d’ona de la llum.
Aquest fenomen és conegut com a dispersió del material.

EXEMPLE 4.20

La dispersió de guia d’ones en una fibra òptica consisteix en la diferent transmissió dels
senyals modulats a freqüències diferents. Com a conseqüència un pols quadrat de llum
adquireix una amplada . Considerem una fibra monomode d' 1 km de llargada amb un nucli
de 2 µm de radi i un índex d' 1.46 amb una coberta d’índex 1.456. Quan és excitada per un
làser monomode de longitud d’ona de 0.85 µm i una dispersió de 10 nm, aleshores la
dispersió és ∆τwg = 10.3 ps.

EXEMPLE 4.21

Els diferents modes que es propaguen per una fibra òptica recorren camins de llargada
diferent i, per això, es produeixen diferències de temps d’arribada coneguda com a dispersió
intermodal. En la fibra de l’exemple anterior aquesta dispersió val 16.7 ns.
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4.4.3 Cristalls líquids

Els cristalls líquids són materials utilitzats en la fabricació de visualitzadors LCD (Liquid
Crystal Display) aprofitant la propietat que tenen de canviar el seu comportament òptic quan
se’ls sotmet a un camp elèctric. Presentarem breument el funcionament dels dos tipus més
importants: els de dispersió de llum i els d’efecte de camp, una secció dels quals és
esquematitzada en les figures 4.30.a i 4.30.b respectivament.

El cristall líquid té consistència de líquid però està format per molècules llargues que
presenten una ordenació entre elles que s’assembla d’alguna manera a la d’un cristall sòlid,
i d’aquí li ve el nom. La llum els pot travessar o no depenent de l’orientació de les molècules
esmentades.

Un LCD de dispersió de llum treballa amb cristalls dels anomenats nemàtics. Les molècules
tenen, en absència de camp elèctric, una orientació perpendicular a les parets de la cèl·lula,
tal com representa la part superior de la figura 4.32.a. En aquestes condicions el material
permet el pas de llum. Quan, mitjançant una parella d’elèctrodes com els de la part inferior
de la mateixa figura, apliquem una tensió (normalment entre 6 i 20 V), aleshores desapareix
l’orientació de les molècules i el material es fa opac. En el cas considerat en la figura, amb
llum procedent de la dreta veuríem la part de dalt brillant i la de baix fosca.

En un dispositiu visualitzador els elèctrodes transparents tindrien la forma adient al motiu
que s’ha de presentar i que es fa clar o fosc amb una tensió de polarització. Els
visualitzadors de cristall líquid poden treballar en transmissió, com representa la figura
4.32.a o en reflexió, amb la llum entrant i sortint per la mateixa cara. En aquest cas la làmina
de vidre del darrera ha de ser reflectora.

Figura 4.32 a) LCD de dispersió de llum. b) LCD d’efecte de camp
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En un LCD d’efecte de camp el material és del tipus anomenat nemàtic girat (twisted
nematic). Les molècules tenen el seu eix paral·lel a les plaques de vidre però amb una
orientació que varia progressivament entre una placa i l’altra en 90º. La part superior de la
figura 4.32.b intenta representar aquesta disposició. D’aquesta manera el cristall permet el
pas de llum però canviant el pla del camp elèctric de l'ona electromagnètica (pla de
polarització) en 90º. Dels dos polaritzadors representats en la figura, el primer només deixa
passar la part de la llum incident que té el pla de polarització seleccionat, sigui el vertical per
fixar idees. Si el segon polaritzador (que fa d’analitzador) està disposat paral·lelament al
primer, aleshores bloquejarà el pas de la llum que li arriba amb el pla de polarització girat
per efecte del cristall líquid. L’observador veurà una àrea fosca.

Quan s’aplica una tensió (normalment entre 2 i 8 V), les molècules s’orienten de tal manera
que permeten el pas de llum com en el cas dels LCD de dispersió, com es pot veure en la
part inferior de la mateixa figura. El funcionament és, doncs, similar al dels LCD de dispersió
de llum, amb la polaritat òptica invertida (zones polaritzades brillants en lloc de fosques).

Aquests LCDs també poden treballar en mode reflexió. En aquest cas els dos polaritzadors
han d’estar girats 90º l'un en relació amb l’altre. Els LCD tenen l’avantatge de consumir
menys potència però són més complicats de fabricar.

Comparant els visualitzadors de cristall líquid amb altres com els LED, podem presentar
com a principal avantatge el seu baix consum, de l’ordre de µW, i com a principals
inconvenients la lentitud (0.1 s enfront de 0.1 µs), el poc marge de temperatura de treball (de
0ºC fins a 60ºC) i la necessitat d’una font de llum externa. Les pantalles amb LCD són molt
direccionals i això limita la posició de l’usuari.
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