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Capítol 10  Teoria i tecnologia de dispositius semiconductors

Als capítols anteriors s’han descrit els dispositius electrònics a partir de les seves característiques terminals i
s’ha explicat com funcionaven. Un objectiu central d'aquest capítol és justificar breument per què funcionen
així. Un altre objectiu és introduir el lector en la tecnologia de fabricació d'aquests dispositius. L'evolució de
la tecnologia electrònica als darrers temps tendeix cap a la realització de circuits i sistemes en forma de
circuits integrats. Això comporta la col·laboració entre tècnics dissenyadors de circuits i tècnics fabricants de
dispositius i circuits integrats. L'eficàcia d'aquesta cooperació millora en la mesura que ambdós emprin un
vocabulari comú. Per aquest motiu és important que les persones que dissenyen circuits i sistemes coneguin
els principis de la teoria dels dispositius i la seva tecnologia, i viceversa.

10.1  Conducció elèctrica en semiconductors

Els dispositius que s'estudien en aquest capítol són el díode d'unió PN, el transistor bipolar i el transistor
MOS. Tots es fabriquen amb materials semiconductors, de manera que és imprescindible començar el seu
estudi amb una descripció breu de les característiques principals de la conducció elèctrica en aquests
materials.

10.1.1  Estructura cristal·lina dels semiconductors

Els semiconductors són materials que ocupen una posició intermèdia entre els aïllants i els conductors. Els
primers posseeixen molt poques càrregues mòbils i, en conseqüència, presenten una resistència molt alta al
pas del corrent (idealment una resistència infinita). La resistència elèctrica que presenten els segons és molt
baixa (idealment zero) a causa de la seva riquesa en aquestes càrregues. Els semiconductors solen ser aïllants
a 0 K, i permeten el pas de corrent a la temperatura ambient. Aquesta capacitat de conduir corrent es pot
controlar mitjançant la introducció en el material d'àtoms diferents al del semiconductor, anomenats
impureses. Quan un semiconductor presenta impureses es diu que està dopat.

El material semiconductor més utilitzat en la tecnologia actual és el silici (Si). També s'utilitzen per a
aplicacions especials (optoelectrònica, operació a velocitat molt alta, etc.) altres semiconductors com
l'arsenur de gal·li (AsGa) i semiconductors compostos (AlGaAs, PGaAsIn, etc.). Atesa la utilització
destacada del silici, durant aquest capítol el considerarem com el semiconductor de referència.

Segons el grau d'ordenació dels seus àtoms, els sòlids es classifiquen en:

Amorfs : quan no hi ha cap ordenació
Monocristal·lins : quan tots els seus àtoms estan perfectament ordenats
Policristal·lins : quan el sòlid és format per una agrupació de monocristalls

Els dispositius electrònics que estudiarem en aquest capítol normalment es fabriquen en un semiconductor
monocristal·lí.
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L'àtom de silici té catorze electrons. D'aquests, els quatre més allunyats del nucli són els electrons de
valència que participen en els enllaços amb altres àtoms. El silici és, per tant, un àtom tetravalent.

Figura 10.1  Estructura cristal·lina del silici

El silici que s'utilitza per fabricar dispositius electrònics és un monocristall amb una estructura cristal·lina
anomenada de diamant (vegeu la figura 10.1). Cada àtom de silici és unit a altres quatre mitjançant enllaços
covalents. Un enllaç covalent es forma entre dos àtoms que comparteixen dos electrons. Cadascun dels
electrons de l'enllaç és aportat per un àtom diferent. Tal com s'indica a la figura, la cèl·la bàsica del cristall és
un cub de 5,43 àngstroms d'aresta (1 àngstrom = 1 Å = 10-10 m). Aquesta estructura comporta una densitat
de 5·1022 àtoms de silici per centímetre cúbic.

Figura 10.2  Model bidimensional d'enllaços per al silici. Els cercles grans representen el nucli i els
electrons interns. Observeu que la càrrega total de cada àtom és nul·la, ja que la càrrega "+4" és
neutralitzada pels quatre electrons de valència que completen l'embolcall electrònic. L'enllaç entre dos
àtoms està constituït per un enllaç covalent, format per dos electrons de valència que són compartits pels
dos àtoms. Cada electró de l'enllaç és aportat per un dels àtoms.
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Resulta molt complicat treballar amb la representació cristal·lina tridimensional que s'ha descrit. Per això se
sol recórrer a un esquema bidimensional, anomenat model d'enllaços, on es representa la característica
essencial de l'estructura cristal·lina: cada àtom és unit a quatre àtoms veïns mitjançant enllaços covalents
(vegeu la figura 10.2). En aquest model, cada àtom dedica els seus quatre electrons de valència a constituir
quatre enllaços covalents.

10.1.2 Semiconductors intrínsecs

Un semiconductor s'anomena intrínsec quan no conté àtoms estranys al material semiconductor i té una
estructura perfectament cristal·lina.

Un semiconductor intrínsec té la propietat de ser aïllant a 0 K. Els electrons de valència estan lligats a
l'enllaç covalent i els electrons de les capes més interiors ho estan al nucli. En aplicar un camp elèctric no
circula corrent perquè no hi ha càrregues mòbils: el semiconductor és un aïllant.

Un electró que forma part d'un enllaç covalent hi està lligat fortament. Cal proporcionar-li, com a mínim,
una energia Eg per aconseguir arrencar-lo de l'enllaç i que es pugui moure lliurement pel cristall. Aquesta
energia Eg s'anomena energia de la banda prohibida  (en anglès, la banda prohibida rep el nom de gap, per
això de vegades s'anomena energia del gap).

Si s'augmenta la temperatura a partir del zero absolut, els àtoms del cristall vibren al voltant de la seva
posició d'equilibri. Es diu que tenen una energia de vibració o energia tèrmica. La física quàntica posa de
manifest que l'energia es presenta en forma de paquets indivisibles, anomenats quanta d'energia, que poden
tenir grandàries diferents. Un electró de valència pot absorbir un quàntum d'energia de valor més gran o
igual a Eg i alliberar-se del seu lligam a l'enllaç covalent. Aquest electró lliure  no està lligat a un àtom
particular i es pot moure lliurement pel cristall i deixar darrere seu un enllaç covalent trencat  (vegeu la
figura 10.3a).

Quan s'aplica un camp elèctric al cristall, exerceix una força sobre l'electró lliure que l'obliga a desplaçar-se
en sentit contrari al camp elèctric. Aquest moviment de l'electró lliure en resposta al camp elèctric dóna lloc
a un corrent elèctric. Per això, l'electró lliure s'anomena portador de corrent.

L'enllaç covalent trencat exerceix una força sobre els electrons del seu entorn, atès que hi ha un desequilibri
cristal·lí que "reclama" la reconstrucció de l'enllaç. La intensitat d'aquesta força provoca que, amb molt poca
energia, un electró de valència proper salti a la posició de l'enllaç trencat i el refaci. Però amb aquest
moviment, l'electró que ha saltat deixa darrere seu un nou enllaç covalent trencat. En definitiva, tot es
produeix com si l'enllaç covalent trencat es mogués lliurement a l'interior del cristall.

En aplicar un camp elèctric, la força que exerceix l'enllaç trencat es combina amb la que exerceix el camp i
s'afavoreixen els salts dels electrons de valència que estan situats en la direcció i el sentit marcats pel camp
elèctric. El resultat és que l'enllaç covalent trencat es mou en el sentit del camp elèctric (vegeu la figura
10.3b).

Aquestes direcció i sentit preferents dels salts dels electrons de valència a conseqüència de l'aplicació d'un
camp elèctric donen lloc a un corrent en la direcció del camp elèctric. Es demostra que el corrent degut a
aquests electrons de valència, que ocupen successivament la posició de l'enllaç trencat, equival al corrent
produït per una càrrega positiva fictícia de valor +q (on -q és la càrrega de l'electró) que s'anomena forat. El
forat també és un portador de corrent.

La ruptura d'un enllaç covalent implica, doncs, l'aparició d'un parell de portadors de corrent: un electró lliure
(de vegades anomenat electró de conducció) de càrrega -q i un forat de càrrega +q. Aleshores es diu que s'ha
generat un parell electró-forat.
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Figura 10.3  a) Generació d'un parell electró-forat per ruptura d'un enllaç covalent. b) Desplaçament dels
portadors per acció d'un camp elèctric. L'electró lliure es mou en direcció contrària al camp. L'enllaç
covalent trencat és reconstruït  per un electró de valència d'un enllaç proper (transició 1), el qual deixa
darrere seu l'enllaç trencat, que al seu torn, és ocupat per un altre electró de valència (transició 2), etc.

Els canvis energètics que experimenten els electrons de valència per convertir-se en portadors de corrent es
representen mitjançant un model anomenat de bandes d'energia. A la figura 10.4 podem veure aquest model
esquematitzat. Els electrons de valència, que formen els enllaços covalents, tenen unes energies que
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s'agrupen a una zona anomenada banda de valència. El límit superior d'aquesta banda d'energia és Ev. Per
sobre d'aquesta banda d'energia hi ha una regió d'energies prohibides, d'amplitud Eg, que s'anomena
banda prohibida o gap d'energia. Just per sobre d'aquesta hi ha una altra regió d'energies permeses:
l'anomenada banda de conducció, amb un límit inferior Ec. Quan un electró de valència absorbeix energia
i es deslliga de l'enllaç covalent, passa a tenir una energia situada a la banda de conducció del
semiconductor. Observeu que, perquè un electró de valència passi a la banda de conducció, ha d'absorbir
una energia més gran o igual que Eg.
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Figura 10.4  Model de bandes d'energia en un semiconductor. Les energies inferiors a Ev corresponen a les
dels electrons de valència. Les superiors a Ec als electrons lliures. El gap d'energia Eg és l'energia mínima
que cal lliurar a un electró de valència per deslligar-lo de l'enllaç covalent

A 0 K la banda de valència està completament plena pels electrons de valència i la banda de conducció
completament buida. En augmentar la temperatura hi ha electrons de valència que salten a la banda de
conducció i  apareixen forats a la de valència.

Un paràmetre que caracteritza la capacitat conductora d'un semiconductor és la concentració de portadors,
és a dir, el nombre d'electrons de conducció per centímetre cúbic, quantitat que es representa per n, i el
nombre de forats per centímetre cúbic, anomenat p. En un semiconductor intrínsec la concentració de forats
és igual a la d'electrons lliures, atès que ambdós es generen per parells. Aquesta quantitat s'anomena
concentració intrínseca de portadors del semiconductor i es representa per ni.

La concentració intrínseca d'un semiconductor depèn del material i de la temperatura. Aquesta dependència
ve donada per

KTE
i

geTAn
2/2/3 −⋅⋅= (10.1)

on A és una constant que varia lleugerament d'un semiconductor a un altre, T és la temperatura en kelvin, Eg
és el gap d'energia, que és específic de cada semiconductor, i K és la constant de Boltzmann. Observeu que
quant més gran sigui Eg, menor és ni, ja que cal més energia per alliberar un electró. D'altra banda, amb més
temperatura hi ha més quanta d'energia tèrmica i, per tant, hi haurà més electrons de valència que hauran
pogut absorbir un quàntum i passar a la banda de conducció i, en conseqüència, augmentar ni.

A la figura 10.5 es representa la variació de ni amb la temperatura per a tres semiconductors: el silici, que té
una Eg = 1,1 eV, l'arseniür de gal·li, amb Eg = 1,42 eV, i el germani, amb Eg = 0,68 eV. La concentració
intrínseca d'aquests tres semiconductors a temperatura ambient (300 K) és
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Figura 10.5  Dependència de la concentració intrínseca amb la temperatura
per a tres semiconductors típics

10.1.3  Semiconductors extrínsecs

Un semiconductor extrínsec és un monocristall que, a més dels àtoms propis del semiconductor, en conté
d'altres anomenats impureses. Les impureses es classifiquen en donadores i acceptores. Per al silici les
impureses donadores són àtoms pentavalents (cinc electrons de valència), i les acceptores són àtoms
trivalents. Les impureses donadores donen lloc a un semiconductor extrínsec de tipus N  i les acceptores  a
un de tipus P.

a) Semiconductor de tipus N

Les impureses en un cristall semiconductor extrínsec sempre estan en una concentració molt menor que els
àtoms propis del semiconductor. Quan s'introdueix un àtom d'impuresa pentavalent (per exemple, fòsfor) en
un cristall, aquest substitueix un àtom de silici en un nus de la xarxa cristal·lina. L'àtom d'impuresa dedica
quatre dels seus cinc electrons de valència a construir els quatre enllaços covalents que demana l'estructura
cristal·lina (vegeu la figura 10.6a). Aquests quatre electrons estan lligats fortament a la seva posició i cal,
com a mínim, l'energia Eg per alliberar-los. El "cinquè electró" queda unit feblement a l'àtom a través de la
força atractiva de Coulomb entre l'electró i el nucli, i cal molt poca energia per deslligar-lo. Aquesta situació
es representa en el model de bandes mitjançant un nivell donador Ed a la banda prohibida, molt proper a la
banda de conducció. Aquest nivell d'energia correspon a l'energia del "cinquè electró": l'energia que cal per
arrencar-lo és la que el separa de la banda de conducció, la qual és molt menor que Eg (vegeu la figura
10.6b).

Quan es lliura una energia més gran o igual que Ec-Ed al "cinquè electró", aquest es deslliga de l'àtom
d'impuresa i es converteix en un electró lliure, idèntic als que procedeixen de la ruptura d'un enllaç covalent.
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S'ha generat, per tant, un electró portador de corrent. Malgrat això, a diferència del cas del silici intrínsec, no
deixa darrere seu un forat (enllaç covalent trencat), sinó l'àtom d'impuresa ionitzat positivament (per la
pèrdua d'un electró) que és fix a la xarxa cristal·lina. Es diu, aleshores, que la impuresa s'ha ionitzat.
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Figura 10.6  Semiconductor tipus N. a) Model d'enllaços. b) Model de bandes.

A 0 K tots els “cinquens” electrons estan units als seus àtoms d'impuresa. El semiconductor, per tant, és
aïllant. En augmentar la temperatura es generen quanta d'energia tèrmica, i alguns “cinquens” electrons els
absorbeixen i passen a la banda de conducció. És la fase d'ionització d'impureses. També alguns electrons de
valència absorbeixen un quàntum tèrmic i produeixen un parell electró-forat. Malgrat això, la producció
d'aquest parell requereix una energia gran (Eg) i es dóna en una mesura molt menor que la ionització
d'impureses.

En el silici, a temperatura ambient, totes les impureses solen estar ionitzades. Les concentracions d'electrons
de conducció, n,  i de forats, p, són, per tant,
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on ND és la concentració d'àtoms d'impureses donadores i nr és la d'enllaços covalents trencats. Normalment,
per a concentracions normals d'impureses i a temperatura ambient, nr és molt inferior a ND, de manera que n
és molt més gran que p. Per això es diu que els portadors majoritaris són els electrons i els minoritaris són
els forats. Es diu que el semiconductor és tipus N perquè dominen els electrons, que posseeixen càrrega
negativa.

Una vegada s'han ionitzat totes les impureses, els quanta tèrmics disponibles s'inverteixen a trencar enllaços
covalents, de manera que, per a temperatures prou altes, el nombre d'enllaços trencats, nr, pot ser més gran
que ND. En aquesta situació, n i p tendeixen a igualar-se i es diu que el semiconductor tendeix a intrínsec. La
figura 10.7 mostra aquesta evolució de n i p amb la temperatura.
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Figura 10.7  Evolució de n i p amb la temperatura en un semiconductor N. A temperatura
ambient, totes les impureses solen estar ionitzades, de manera que n és igual a ND

b) Semiconductor de tipus P

Si en lloc d'impureses pentavalents s'introdueixen en el cristall de silici impureses trivalents, s'obté un
semiconductor de tipus P. Quan un àtom d'impuresa trivalent (per exemple, bor) substitueix un àtom de silici
en el cristall, utilitza els seus tres electrons de valència per formar tres enllaços covalents i unir-se als seus
veïns. Queda, però, el "quart enllaç" sense completar.

Aquest enllaç covalent incomplet, associat a la impuresa trivalent, exerceix una força d'atracció sobre els
electrons de valència veïns. Quan un d'aquests electrons absorbeix una petita quantitat d'energia salta a
completar l'enllaç i, per tant, ionitza la impuresa negativament (perquè té un electró de més). En aquest
procés, l'electró que ha saltat deixa darrere seu un enllaç covalent trencat, idèntic als que es produeixen quan
un electró de valència salta a la banda de conducció. S'ha generat, doncs, un forat, sense que s'hagi generat
un electró de conducció (vegeu la figura 10.8a), ja que l'electró queda fixat en la impuresa.

En el model de bandes d'energia, la presència d'una impuresa acceptora es representa mitjançant un nivell
acceptador Ea a la banda prohibida, molt propera a la banda de valència. És l'energia que té l'electró que
completa el "quart enllaç" covalent de la impuresa trivalent. Un electró de valència salta a aquest nivell des
de la banda de valència i deixa darrere seu un forat (vegeu la figura 10.8b).

De forma similar al cas anterior, a 0 K el semiconductor P és aïllant. A mesura que augmenta la temperatura
s'ionitzen les impureses trivalents i la concentració p augmenta. A temperatura ambient, totes les impureses
estan ionitzades i la concentració d'enllaços covalents trencats encara és molt petita. Per això,
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on NA és la concentració d'impureses trivalents (acceptores). En aquest cas, els portadors majoritaris són els
forats i els minoritaris els electrons. En dominar els forats, que són càrregues positives, es diu que el
semiconductor és de tipus P. Si la temperatura continua augmentant, nr augmenta, i quan es fa més gran que
NA les concentracions d'electrons i forats tendeixen a igualar-se i es diu que el semiconductor tendeix a
intrínsec. L'evolució de n i p amb la temperatura és dual a la representada a la figura 10.7. Només cal
intercanviar les corbes de n i de p.
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Figura 10.8  Semiconductor P.  a) Model d'enllaços. b) Model de bandes

Freqüentment els cristalls semiconductors contenen impureses dels dos tipus. Aleshores es diu que es
produeix una compensació d'impureses: a l'efecte de concentració de portadors, tot succeeix com si una
impuresa donadora i una impuresa acceptora es neutralitzessin mútuament. El semiconductor es comporta
com si tingués un dopatge net igual a la diferència entre els dopatges totals. El dopatge determina el tipus de
semiconductor i la diferència entre ells la concentració efectiva d'impureses.

Aquesta propietat té una importància clau en els processos tecnològics ja que permet convertir un
semiconductor N en un P, i viceversa: només cal afegir al semiconductor una quantitat d'impureses
acceptores més gran que la d'impureses donadores presents al semiconductor.

El fonament físic d'aquesta propietat es basa en el fet que els "cinquens electrons" de les impureses
donadores es transfereixen als àtoms trivalents per completar els seus "quarts enllaços", sense que es generin
portadors en aquesta transferència.

10.1.4  Generació i recombinació de portadors en un semiconductor

Els processos de generació de portadors són els que donen lloc a la creació de càrregues mòbils (normalment
mitjançant la ruptura d'un enllaç covalent). Perquè tinguin lloc cal proporcionar a l'electró de valència prou
energia perquè venci les forces de lligadura i se'n pugui alliberar.

Segons el tipus d'energia que es proporciona al portador, els processos de generació es classifiquen en:

Generació tèrmica. L'energia que ha absorbit el portador per alliberar-se és d'origen tèrmic. És el mecanisme
que s'ha descrit als paràgrafs anteriors.

Generació òptica. L'electró absorbeix un fotó per trencar l'enllaç covalent. Un fotó és un quàntum d'energia
electromagnètica. L'energia del fotó ve donada per
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on h és la constant de Planck, ν la freqüència de la radiació, λ la seva longitud d'ona i c la velocitat de la
llum. Les radiacions electromagnètiques de longitud d'ona entre 375 nm i 750 nm són detectades pels nostres
ulls i corresponen a l'anomenat espectre visible. Les longituds d'ona més llargues constitueixen l'infraroig i
les més curtes l'ultraviolat. Més lluny d'aquests marges es troben a una banda les ones utilitzades en
comunicacions (λ més grans) i a l’altre els raigs X. Observeu que els fotons amb energia inferior a la Eg del
semiconductor no seran absorbits per aquest. El semiconductor serà transparent a aquesta radiació.

Generació mitjançant ionització per impacte. Un portador a gran velocitat emmagatzema gran quantitat
d'energia cinètica, que es pot transferir per col·lisió (impacte) a un altre portador. En aquest cas seria
alliberat. L'efecte allau es fonamenta en aquest mecanisme.

Generació per camp. Si en una regió del cristall hi ha un camp elèctric molt intens, pot arribar a arrencar
electrons dels enllaços covalents. L'efecte zener es fonamenta en aquest procés.

La recombinació és el fenomen contrari a la generació: és l'anul·lació d'un parell electró-forat mitjançant la
reconstrucció de l'enllaç covalent. Com que l'electró lliure té més energia que l'electró de valència, en el
procés de recombinació s'ha de desprendre de l'energia en excés.

Segons el tipus d'energia que desprèn l'electró en el procés de recombinació, aquesta s'anomena de maneres
difrents:

Recombinació tèrmica: l'energia en excés s'allibera en forma d'energia tèrmica. Aquest és el cas del silici. De
vegades aquest procés s'anomena recombinació a través de centres.

Recombinació òptica: l'energia en excés s'allibera en forma de fotó. És el cas del AsGa. Aquesta
recombinació també s'anomena recombinació radiactiva, atès que s'irradia energia electromagnètica. Aquest
procés constitueix la base física per la qual els LED i els làser semiconductors emeten llum.

Recombinació Auger: és el procés contrari a la generació per impacte. Dos electrons lliures col·lideixen. Un
d'ells, el que es recombina, cedeix la seva energia d'excés a l'altre en forma d'energia cinètica (l'accelera).

En una situació estacionària (règim permanent) el nombre de portadors que es generen per unitat de temps i
de volum ha de ser, en mitjana, igual al dels que es recombinen. Això implica que un portador "viu" un cert
temps: des que es genera fins que es recombina. De forma similar al que succeeix amb els éssers vius, la
"vida" dels portadors no és igual per a tots ells: uns viuen més que d'altres. S'anomena temps de vida mitjà
d'un tipus de portador el valor mitjà dels temps de vida d'aquest tipus de portador.

Quan el semiconductor assoleix l'estat estacionari a una temperatura donada, sense que se li comuniqui cap
tipus d'energia (òptica, elèctrica, etc.), es diu que és en equilibri tèrmic. Les concentracions d'electrons de
conducció i de forats en un semiconductor en equilibri tèrmic tenen una propietat important que és coneguda
com la llei d'acció de masses. El seu producte és una constant que és independent del dopatge. En haver de
complir aquesta llei per a dopatge nul (semiconductor intrínsec), aquesta constant ha de ser igual al quadrat
de la concentració intrínseca. Per això es formula de la manera següent:

2
inpn =⋅ (10.6)

Observeu que, d’acord amb (10.1), aquest producte només depèn del material (Eg) i de la temperatura.
Aquesta propietat té el seu origen físic en el fet que la generació de portadors i la ionització d'impureses són
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processos que consumeixen energia. Com que a una temperatura donada només hi ha disponible una
quantitat determinada d'energia tèrmica, si es dedica preferentment a ionitzar impureses hi ha menys energia
disponible per trencar enllaços covalents.

10.1.5  Corrents en un semiconductor

L'estudi dels corrents que es poden induir en un semiconductor té una importància particular en electrònica,
ja que els senyals que processen els circuits són tensions i corrents. Hi ha dos mecanismes bàsics que
provoquen el moviment net dels portadors i que, per tant, donen lloc a corrents elèctrics en els
semiconductors: el moviment provocat per un camp elèctric, que dóna lloc al corrent d’arrossegament, i
l’originat per diferències de concentració, que dóna lloc a l’anomenat corrent de difusió.

A l’interior del semiconductor els portadors de corrent són sotmesos a un moviment d’agitació tèrmica. Es
tracta d'un moviment aleatori, ja que no hi ha cap direcció preferent. Un portador es mou en una direcció,
col·lideix amb un àtom o un altre portador, es frena o canvia de direcció, pateix l’impacte d'un portador que
l’accelera, etc. A la figura 10.9 es representa la trajectòria seguida per una partícula en aquest tipus de
moviment. Evidentment, aquesta agitació tèrmica no dóna lloc a cap corrent atès que no hi ha cap direcció
privilegiada. Donada una secció del semiconductor, el nombre d'electrons que la travessen en un sentit serà
el mateix, en mitjana, que el dels que la travessen en sentit contrari.

o

Figura 10.9  Moviment aleatori d’agitació tèrmica

Quan s’aplica un camp elèctric al semiconductor es produeix un corrent anomenat corrent d’arrossegament.
El camp elèctric exerceix una força sobre el portador que se superposa al moviment d’agitació tèrmica.
Durant el camí lliure del portador entre col·lisions, la seva trajectòria es desvia en la direcció que determina
el camp elèctric: els forats, en el sentit del camp; els electrons, en sentit contrari. En el trajecte entre
col·lisions, el camp elèctric accelera el portador i li dóna energia cinètica. Però aquesta energia cinètica és
transferida al cristall quan col·lideix amb els àtoms del semiconductor o les impureses, de manera que la
partícula es frena. Aquesta transferència d'energia fa que el moviment net del portador en la direcció
determinada pel camp elèctric no sigui un  moviment uniformement accelerat, com és en el buit, sinó un
moviment a velocitat constant.

Considerem la figura 10.10. El corrent que travessa la secció A del semiconductor, provocada pel camp
elèctric E, està format per la càrrega que travessa aquesta secció en la direcció del camp elèctric en un
interval de temps dt. Per calcular-la, suposem que les càrregues positives (forats) es mouen a una velocitat vp
en el sentit del camp elèctric, i les càrregues negatives (electrons) a una velocitat vn en sentit contrari. Com
que en un temps dt els portadors s’han desplaçat una longitud v·dt, només hauran pogut travessar la secció A
les càrregues positives contingudes en el volum de longitud vp·dt a l’esquerra de la secció, i les càrregues
negatives del cilindre corresponent a la dreta d’aquesta secció
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Figura 10.10  Corrent d’arrossegament en un semiconductor

En aquesta formulació p i n són les densitats de forats i electrons respectivament, vp i vn els mòduls de les
seves velocitats i 

��

u  és el vector unitari en la direcció del camp elèctric. Com es pot observar, el corrent
degut als forats (qAvpp) té el mateix signe que el degut als electrons (qAvnn).

Per a camps elèctrics no excessivament elevats, les velocitats són proporcionals a aquest camp
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on les constants µp i µn s'anomenen mobilitats dels forats i dels electrons, respectivament. Les mobilitats d'un
semiconductor varien amb el dopatge. Si substituïm 10.8 a 10.7
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on σ s'anomena conductivitat del semiconductor.

Si s’aplica una diferència de potencial a un semiconductor homogeni de longitud d i secció A, resulta
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que no és més que la llei d’Ohm. La resistència és, per tant,

R
d

A

d

A
= =

1

σ
ρ (10.11)

La inversa de la conductivitat, ρ, s’anomena resistivitat del material.
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Aquestes relacions només són vàlides quan el camp elèctric no és excessivament elevat. Si supera un cert
valor, la velocitat dels portadors deixa de ser proporcional al camp i les velocitats inicien una saturació
(vegeu la figura 10.11). Quan els camps són molt elevats, les velocitats deixen d’augmentar i es fixen en uns
valors constants, anomenats velocitats de saturació, propers a 107 cm/s. Observeu que quan les velocitats
deixen de ser proporcionals al camp elèctric, es deixa de complir la llei d’Ohm, ja que la resistivitat deixa de
ser constant.

Figura 10.11  Velocitat dels portadors en funció del camp elèctric

Un dels fets clau de les propietats electròniques dels semiconductors és que es pot controlar la resistivitat del
semiconductor, en un ampli marge d’ordres de magnitud, si en variem el dopatge, ja que σ depèn de n i p
(vegeu l’equació 10.9).

Exemple 10.1

Calculeu, a temperatura ambient, la resistivitat del silici intrínsec i del silici de tipus P dopat, amb
NA = 2·1020 àtoms/cm3. Dades: q = 1,6·10-19 C;  ni = 1,5·1010 cm-3. Per al silici intrínsec: µn = 1500 cm2/V.s;
µp = 500 cm2/V·s. Per al silici P:  µp = 30 cm2/V·s

Per al silici intrínsec: n = p = ni. Per tant,
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Per al silici  P,  p = NA  i  n << p ;
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Aquest valor tan petit de la resistivitat és degut a l’alta concentració d'impureses acceptores. Observeu que
l’aproximació feta a la darrera expressió es deu al fet que la concentració dels electrons minoritaris és
molts ordres de magnitud inferior a la dels forats majoritaris (n=ni

2/NA).

Per tant, hi ha una variació en la resistivitat entre els dos tipus de silici de més de vuit ordres de magnitud.
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Exercici 10.1

Es disposa de silici de tipus P de resistivitat 1 Ω·cm. Quina concentració d'impureses donadores cal afegir al
semiconductor per convertir-lo en un de tipus N de 0,1 Ω·cm de resistivitat?  Dades: µn = 1.200 cm2/Vs;
µp†= 400 cm2/Vs

Solució:             ND =   6,76·1016 àtoms/cm3

   ♦   

El corrent de difusió és un altre tipus de corrent en un semiconductor. Aquest corrent es produeix quan hi ha
diferències en la concentració d'un portador en el volum del semiconductor. En aquest cas, hi ha un flux de
portadors a l'interior del semiconductor que va en el sentit de tendir a igualar la concentració. Com que els
portadors tenen càrrega, el seu moviment origina un corrent.

L'origen físic d'aquest corrent de portadors es deu al seu moviment d’agitació tèrmica i es dóna en tots els
sistemes amb partícules que presenten aquest moviment erràtic. Aquest és el cas, per exemple, del que passa
en dipositar una gota de tinta a la superfície d'un vas d'aigua. Sense necessitat d'agitar-la, després d'algun
temps tota l'aigua és tenyida del color de la tinta uniformement: les seves molècules s'han difós des de la
gota inicial i tendeixen a igualar la seva concentració en tot el vas. Però també es pot comprovar que si es
diposita sobre un tros de gel una gota congelada de tinta i el conjunt es manté congelat, no es produeix la
distribució uniforme de les molècules de tinta.

Per entendre per què es produeix el fenomen de la difusió, n'hi ha prou a considerar la figura 10.12. A
l'esquerra de xo hi ha una concentració c1 de partícules, i a la seva dreta una concentració c2. Se suposa que
aquestes partícules estan sotmeses a una agitació aleatòria que, per simplificar, suposem unidimensional. A
causa del seu caràcter aleatori, no hi ha cap direcció preferent; per tant, després d'un interval dt, la meitat de
les partícules que ocupen el volum situat a l'esquerra de xo, de secció A i longitud d (el camí lliure mitjà
entre col·lisions), passen a la dreta de xo, mentre que l'altra meitat es desplaça en sentit contrari. Passa el
mateix amb les que ocupen el volum situat a la dreta de xo. El flux net de partícules en un temps dt a través
de la secció A situada a xo és

φ 12 1 2 1 2

1

2

1

2

1

2
= − = −Adc Adc Ad c c( ) (10.12)

Figura 10.12  a) La diferència de concentració de partícules a ambdós costats de xo

origina un corrent de difusió
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Si fem l'aproximació

d
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dc
cc += 12 (10.13)

resulta
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El flux de partícules és, per tant, directament proporcional a la derivada de la concentració i de signe
contrari. Si les partícules tenen càrrega, el seu desplaçament origina un corrent que ve donat pel flux de
partícules multiplicat per la càrrega de cadascuna d'elles.

Les expressions dels corrents de difusió per als electrons i els forats són les següents
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on Dp i Dn s'anomenen constants de difusió de forats i d'electrons, respectivament. Els seus valors, d'acord
amb la relació d'Einstein, vénen donats pel producte de la mobilitat per la tensió tèrmica (D = µ·(KT/q)).
Observeu la presència del signe diferent per als corrents d'electrons i forats, pel fet que aquests portadors
tenen càrregues de signe contrari.

10.2  Principi d'operació del díode d'unió P-N

Com ja es va comentar al capítol 6, els díodes semiconductors més utilitzats en els circuits electrònics estan
formats per la unió d'un semiconductor P i un altre N. Aquesta unió es realitza conservant la continuïtat de
l'estructura cristal·lina del semiconductor. És a dir, dins un mateix monocristall, una regió és P i l'altra és N.
En un altre apartat veurem com es fa aquesta unió tecnològicament. En aquest apartat es descriuen les
principals característiques físiques d'operació del díode.

10.2.1  La unió P-N en equilibri tèrmic

Considereu un semiconductor de tipus P i un altre tipus N, tal com s'indica a la figura 10.13a. El
semiconductor P conté àtoms trivalents ionitzats negativament que estan fixos en nusos de la xarxa
cristal·lina. També conté  forats majoritaris i electrons minoritaris. Per a dopats normals (majors o iguals a
1015 àtoms/cm3) hi ha una diferència de més de deu ordres de magnitud entre les concentracions d'ambdós
portadors. Per representar-les gràficament s'utilitza, aleshores, un eix d'ordenades logarítmic. Si ignorem els
minoritaris, els forats han de neutralitzar la càrrega dels ions negatius, ja que cada impuresa ionitzada ha
generat un forat, i suposem el semiconductor dopat homogèniament. Observeu que l'escala logarítmica pot
donar una impressió visual errònia sobre la concentració dels minoritaris. En el semiconductor N es dóna la
situació dual.

En "unir" el semiconductor P amb el N, apareixen diferències considerables en la concentració dels
portadors entre un costat i l'altre de la unió. Aquestes diferències de concentració originen uns corrents de
difusió que intenten igualar les concentracions de portadors en el volum del semiconductor. Els forats es
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difonen des de la regió P, on són majoritaris, cap a la regió N, on són minoritaris. En conseqüència, la seva
concentració disminueix en el costat P a prop de la unió i augmenta en el costat N, tal com s'indica a la
figura 10.13c. Amb els electrons es produeix un comportament dual.
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Figura 10.13  a) Ions i portadors en el semiconductor (els ions són representats per cercles).
b) Concentració d'ions. c) Concentració de portadors. d) Densitat de càrrega (aproximació rectangular). e)
Camp elèctric.  f) Potencial intern: formació d'una "barrera de potencial" entre les regions N i P
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En el semiconductor P aïllat, els forats neutralitzen els ions negatius en tots els punts del cristall, ja que les
concentracions d'ambdós són iguals. En realitzar la unió d'aquest semiconductor amb un de tipus N, la
disminució de la concentració de forats que té lloc en el volum del semiconductor P proper a la unió, degut a
la seva difusió, trenca la neutralitat anterior, i apareix en aquesta regió la càrrega negativa dels ions sense
neutralitzar. Es produeix un procés semblant en el volum del semiconductor N proper a la unió: els electrons
disminueixen la seva concentració per efecte de la seva difusió cap a la regió P i deixen darrere seu, sense
neutralitzar, els àtoms donadors ionitzats positivament. Per tant, apareix un dipol de càrrega entre els dos
costats de la unió que, per simplificar els càlculs, suposem que té forma rectangular. Al costat P l'ordenada
és  ρ = -q·NA i l'abscissa -wp, i al costat N,  ρ = +q·ND i wn.

Les lleis de Gauss i Poisson estableixen que la càrrega elèctrica origina un camp elèctric, i aquest una
diferència de potencial

ε
ρ=

dx

dE
(10.16)

E
dx

dV −= (10.17)

L'equació 10.16 ens permet obtenir el camp elèctric a la regió de la unió, si integrem la densitat de càrrega.
El camp elèctric resulta negatiu (vegeu la figura 10.13e), és a dir, va en el sentit de x decreixents. S'oposa,
per tant, a la difusió dels portadors majoritaris. Per difusió, els forats es desplacen cap a la dreta mentre el
camp elèctric els arrossega cap a l'esquerra. Per als electrons es dóna la situació dual. L'equació 10.17 mostra
que el camp elèctric provoca que el semiconductor N estigui a un potencial superior que el semiconductor P.

La difusió inicial provoca, per tant, una reacció en forma de camp elèctric que tendeix a neutralitzar-la. En la
mesura que la difusió de portadors es mantingui, augmenta el dipol de càrrega en la unió, de manera que
provoca un augment del camp elèctric, que torna els portadors a la seva regió d'origen. S'arriba a un equilibri
dinàmic entre ambdós corrents. En tots els punts del semiconductor el corrent de difusió de forats és
neutralitzat pel corrent d’arrossegament de forats i dóna un corrent net nul. Passa el mateix amb els
electrons. Quan s'assoleix aquest equilibri, existeixen uns valors determinats del camp elèctric, dels gruixos
de les regions en les quals hi ha càrrega sense neutralitzar (que anomenem regió de càrrega espacial o regió
de transició) i de la diferència de potencial entre la regió N i la P. Aquesta diferència de potencial en
equilibri tèrmic s'anomena potencial de difusió, Vbi , i el seu valor ve donat per
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El camp elèctric i el potencial es poden calcular si integrem la densitat de càrrega i el camp elèctric. La
forma rectangular de la càrrega produeix una forma triangular per al camp elèctric i dos trams parabòlics per
al potencial. Observeu que, com que el semiconductor era originàriament neutre i només s'ha produït una
separació de càrregues, la càrrega total negativa ha de ser igual a la càrrega total positiva.
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on el subíndex "o" indica valors d'equilibri i wo=wpo+wno és el gruix total de la zona de càrrega espacial.

Exemple 10.2

En un díode d'unió P-N de silici, trobeu el gruix de la zona de càrrega espacial i el valor del camp elèctric
màxim a la unió, si els dopatges són  NA = 1017 cm-3 i ND = 1015 cm-3. Dades: ε(Si) = 10-12 F/cm;
q = 1,6·10-19 C; ni = 1,5·1010 cm-3.

El potencial de difusió és
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Quasi tot el gruix correspon a la part menys dopada, a causa de la neutralitat global de càrrega
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Exercici 10.2

Repetiu l'exercici anterior per a NA = 1017 cm-3 i ND = 1019 cm-3.

Solució:        Vbi  =  0,9 V;    wo = 0,1 µm;     Emàxo = 169 kV/cm

10.2.2  La característica i-v de la unió P-N

Polaritzar una unió P-N significa aplicar-hi una diferència de potencial entre els seus extrems. Quan la tensió
aplicada a P és positiva respecte de l'aplicada a N es diu que la unió es polaritza directament. En cas contrari,
la polarització s'anomena inversa.

La diferència de potencial aplicada se superposa al potencial intern de la unió PN, comentat a l'apartat
anterior. En la teoria bàsica del díode d'unió se suposa que tota la tensió aplicada s'inverteix a disminuir la
barrera de potencial de la unió (en polarització directa) o a augmentar-la (en inversa). Aquesta
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aproximació és prou exacta per a corrents febles i no tant quan són intensos. La barrera de potencial d'una
unió polaritzada s'aproxima, doncs, a Vbi-V. En polarització directa es pren la tensió aplicada V positiva, i en
inversa negativa.

Aquest canvi en la barrera de potencial exigeix un canvi en el camp elèctric que la produeix (tota diferència
de potencial és produïda per un camp elèctric d'acord amb 10.17). Si la barrera disminueix, el camp elèctric
ha de disminuir i, si augmenta, el camp elèctric ha d'augmentar. Aquesta variació del camp elèctric en la
unió trenca l'equilibri que es donava entre els corrents de difusió i d’arrossegament a la zona de càrrega
espacial sense polarització. Si el camp elèctric disminueix, també ho fa el corrent d’arrossegament i, per tant,
domina el de difusió. Si augmenta, domina el corrent d’arrossegament sobre el de difusió.

Per tant, en una unió P-N polaritzada directament domina el corrent de difusió sobre el d’arrossegament.
Això produeix una forta injecció de forats des de la regió P cap a la regió N i una altra injecció d'electrons
de N cap a P. Aquestes injeccions fortes de portadors des de les regions on són majoritaris donen lloc a uns
corrents molt intensos en el sentit de P cap a N.

Figura 10.14  Efecte d'una tensió de polarització sobre la unió. a) Polarització directa.
b) Polarització inversa
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Quan es polaritza inversament, la unió augmenta el camp elèctric i domina el corrent d’arrossegament sobre
el de difusió. Aquest corrent esgota ràpidament els forats i els electrons a la regió de càrrega d'espai. Una
vegada esgotada la seva presència a la zona de càrrega d'espai, el corrent passa a estar constituït pels forats
que arriben a la zona de càrrega d'espai procedents de la regió N i pels electrons que hi arriben procedents de
la regió P. Com que aquests portadors són minoritaris en aquestes zones d'origen, arriben en quantitat petita i
donen lloc a corrents molt febles. D'aquí l'efecte rectificador de la unió PN.

Una teoria més completa de la unió P-N demostra que el corrent de forats que injecta la regió P a la regió N i
el corrent d'electrons que la regió N injecta a la regió P vénen donats per
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on kp i kn són constants que depenen dels temps de vida i de les constants de difusió dels forats i electrons a
les regions N i P, respectivament (on són minoritaris), com també de les seves dimensions. El corrent total
en la unió és
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que no és més que l'equació del model exponencial del díode. Observeu que aquestes expressions mostren
que els corrents ip i in són inversament proporcionals al dopatge. Si controlem el dopatge es pot controlar el
valor de cadascun d'ells. La regió menys dopada és la que domina el corrent invers de saturació del díode. La
dependència de Is del díode amb la temperatura és la mateixa que ni

2.

Exemple 10.3

Si suposem que kp i kn són aproximadament iguals, trobeu la relació ip/in a la unió PN de l'exemple 10.2. Si
el corrent invers de saturació d'aquest díode fos de 10-14A, estimeu el valor de kp.

La relació de corrents és
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És a dir, la regió P injecta un corrent de forats a la regió N que és unes 100 vegades superior al corrent
d'electrons que injecta la regió N a la P.

El valor de kp és
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Exercici 10.3

Calculeu ip/in per a la unió PN de l'exercici 10.2, si suposem kp igual a kn. Quin seria el valor de Is si kp
tingués el valor trobat a l'exercici anterior?

Solució:   ip/in = 10-2 Is=10-16 A

10.2.3  Ruptura de la unió

Una segona conseqüència de la variació del camp elèctric en la unió és l'anomenada ruptura de la unió. Si la
unió es polaritza inversament el camp elèctric augmenta. Quan el camp elèctric assoleix un valor crític,
anomenat camp elèctric de ruptura, es produeix un increment sobtat i molt intens del corrent: és la ruptura
de la unió.

Les expressions del camp elèctric màxim i del gruix de la zona de càrrega d'espai trobades per a l'equilibri
tèrmic s'han de modificar quan s'aplica una polarització al díode. El canvi efectiu que es produeix és la
variació de la barrera de potencial en la unió: el potencial a l'equilibri, Vbi, es transforma en Vbi-V, on V és la
tensió de polarització. Així doncs,
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Observeu que les darreres expressions permeten trobar fàcilment els valors en polarització a partir dels de
l'equilibri. A la figura 10.15 es mostra el camp elèctric de ruptura en funció del menor dels dopatges, NA o
ND, de la unió. Recordeu que el corrent invers de saturació ve determinat pel menor dels dopats.

Allau

Zener

10 101010 10 10

10

10

10

14 15 16 17 18 19
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de ruptura

  (V/cm)

Dopatge  (cm    )-3

5

Figura 10.15  Camp elèctric de ruptura  per al silici en funció del menor
dels dos dopatges de la unió

La ruptura de la unió pot ser deguda a dos mecanismes diferents: la ionització per impacte, o efecte allau, i la
generació per camp, o efecte zener. Ambdós mecanismes s'han descrit a l'apartat 10.1.4. L'efecte allau
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consisteix en el fet que un portador, que entra a la zona de càrrega d'espai de la unió, experimenta una forta
acceleració pel camp elèctric, acumula energia cinètica i, en col·lidir amb un altre electró de valència
l'arrenca de l'enllaç covalent i li traspassa part de la seva energia cinètica. L'electró inicial, l'electró arrencat i
el forat generat repeteixen cadascun el procés anterior. La conseqüència és que el corrent es multiplica per
un factor molt superior a la unitat. L'efecte zener consisteix en que és el mateix camp elèctric el qui arrenca
els electrons dels enllaços covalents, lo qual també generen una multiplicació dels portadors i, per tant, del
corrent. L'efecte allau sol predominar quan els dopats no són molt alts, mentre que l'efecte zener es dóna per
a dopats molt elevats.

Exemple 10.4

Calculeu la tensió de ruptura de la unió de l'exemple 10.2. Tingueu en compte que el camp crític per a
aquests dopatges és de 3·105 V/cm.

Si utilitzem l'expressió 10.18

Vv
v

284
67,0

114565103 5 −=⇒−=⋅

Exercici 10.4

Calculeu la tensió de ruptura de la unió de l'exercici 10.2 si suposem un camp crític de 7·105 V/cm per
aquests dopatges.

Solució:       V= -14,5 V

10.2.4  Capacitat de transició

Una tercera conseqüència de la variació del camp elèctric en la unió, quan s'aplica una tensió de polarització,
és la variació del gruix de la regió de transició. El camp elèctric és produït pel dipol de càrrega que hi ha a
la regió de càrrega espacial. Per disminuir el camp elèctric cal disminuir el dipol de càrrega, però, com que
les seves ordenades en un costat i l'altre de la unió són fixes (-q·NA i q·ND), només es pot aconseguir si en
disminuïm el gruix. L'expressió 10.22 expressa aquesta variació del gruix de la zona de transició amb la
tensió de polarització.

Per disminuir el gruix de la zona de càrrega espacial s'han d'injectar forats al costat P que neutralitzin els
ions negatius situats al costat de la frontera de la regió de transició, i injectar electrons al costat N que
neutralitzin els ions positius corresponents (vegeu la figura 10.16). És a dir, s'han d'injectar unes càrregues
que queden emmagatzemades en la proximitat de la zona de càrrega d'espai. Però això no és més que un
efecte capacitiu: emmagatzemar càrregues a les armadures d'un condensador. Aquest efecte capacitiu
s'anomena capacitat de transició i es modela amb un condensador Cj.

La capacitat de transició es defineix com Cj = dqj/dV, on qj=qANAwp. Quan es calcula aquesta derivada i
s'utilitzen les expressions 10.22 resulta
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on A és la secció de la unió P-N, ε la permitivitat del semiconductor, w el gruix de la zona de transició i Cjo
la capacitat de transició en equilibri tèrmic.
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Figura 10.16  Emmagatzematge de càrregues a les vores de la regió de transició
per acomodar el seu gruix a la tensió de polarització

Exemple 10.5

Calculeu la capacitat de transició de la unió P-N de l'exemple 10.2 en equilibri tèrmic i just abans de la
ruptura. Dades: ε(Si) = 10-12 F/cm;     A = 10-4 cm2.

La capacitat Cjo és
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La capacitat quan V = -284 V és
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Observeu que la disminució de Cj és deguda a l'augment del gruix de la zona de càrrega espacial en
polarització inversa.

Exercici 10.5

Calculeu la capacitat de transició del díode de l'exercici 10.2 en equilibri tèrmic i just abans de la ruptura.

Solució:   Cjo = 10 pF;      Cj(-14,5V) = 2,4 pF

10.2.5  Capacitat de difusió

Quan s'augmenta la tensió de polarització s'incrementen les concentracions de minoritaris a les regions P i N.
Aquest increment de les concentracions és el resultat del domini del corrent de difusió sobre el
d’arrossegament: la regió P inunda amb forats la regió N, i viceversa. L'increment de la concentració de
portadors en una regió del semiconductor implica injectar aquests portadors des del terminal extern i
emmagatzemar-los en aquesta regió. Es tracta d'un altre efecte capacitiu, anomenat capacitat de difusió.
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La capacitat de difusió és associada als corrents que travessen la zona de transició del díode. És a dir, el
corrent del díode. Aquesta capacitat ve donada per
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on τt  és una constant de proporcionalitat que té dimensions de temps i s'anomena temps de trànsit. Id és el
corrent pel díode, VT la tensió tèrmica i Is el corrent invers de saturació del model exponencial del díode.
Observeu que aquesta capacitat té una dependència exponencial amb la tensió de polarització. Quan V és
positiva, Cs té un valor elevat, però en polarització inversa sol ser negligible. El temps de retard per
emmagatzematge en el transitori de commutació del díode, que es va estudiar al capítol 6, sol ser determinat
per aquesta capacitat.

Exemple 10.6

Calculeu la capacitat de difusió del díode de l'exemple 10.2 per a V = 0,6 V. Dades: τt = 10-7 s, Is = 10-14 A.

La capacitat de difusió és
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Observeu que és un valor molt superior als trobats per a Cj , però que per a V = 0 ja és totalment negligible.

Exercici 10.6

Calculeu la capacitat de difusió del díode de l'exercici 10.2 per a V = 0,7 V. Dades: τt = 10-8 s; Is = 10-16 A

Solució:   Cs = 57,8 pF

10.3  El transistor bipolar

El transistor bipolar és un dels dispositius bàsics en l'electrònica actual. Va ser descobert fortuïtament l'any
1948 per Bardeen, Brattain i Shockley quan intentaven crear un transistor d'efecte de camp de germani. El
nou dispositiu descobert va substituir en pocs anys els antics dispositius basats en una tecnologia de tubs de
buit. Una característica destacada del transistor bipolar és la seva rapidesa d'operació, que es basa en la seva
capacitat de conduir corrents molt intensos en molt poca àrea de silici, la qual cosa permet una càrrega i una
descàrrega ràpida de les capacitats. En aquest apartat descriurem el principi d'operació del transistor bipolar
PNP. Les característiques del NPN són duals a les del PNP.

10.3.1  Principi d'operació del transistor bipolar

L'estructura PNP és constituïda, com el seu nom indica, per tres regions. Una regió P que forma l'emissor,
una altra N per a la base i la regió P de col·lector. Aquesta estructura conté dues unions: la unió emissora i la
unió col·lectora. En una primera impressió es podria pensar que el transistor es comporta com dos díodes
connectats en oposició, com s'indica a la figura 10.17. En aquest model el corrent de col·lector vindria
determinat per la tensió entre col·lector i base VCB, d'acord amb l'equació exponencial del díode de col·lector;
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el corrent d'emissor per la tensió entre emissor i base VEB, d'acord amb l'equació del díode d'emissor, i el
corrent de base per la diferència entre els dos anteriors. No obstant això, aquest model és fals perquè ignora
un efecte d'importància crucial en aquest dispositiu: l'efecte transistor.

En efecte. Si suposem de moment que la unió emissora és polaritzada directament (VEB > 0) i la unió
col·lectora inversament (VCB<0), d'acord al model dels dos díodes en oposició, hi hauria un corrent entre
emissor i base degut al díode d'emissor, i el corrent pel terminal de col·lector seria nul ja que el díode de
col·lector equivaldria a un circuit obert.

Malgrat tot, la situació és molt diferent quan considerem l'estructura física del transistor, tal com es
representa a la figura 10.18a. A la zona de càrrega espacial de la unió emissora circulen uns corrents de
forats i electrons que obeeixen la llei del díode segons les equacions 10.20. A conseqüència de la
polarització directa, l'emissor injecta molts forats a la regió N de la base. A la regió de base on no hi ha
càrrega espacial, no hi ha camp elèctric, ja que no hi ha dipol de càrrega. Per això, els forats avancen a través
d'aquesta regió per difusió (la seva concentració és elevada a la frontera amb la zona de transició d'emissor i,
a causa de la polarització inversa de la segona unió, és nul·la a la frontera amb la zona de càrrega d'espai de
col·lector). Si el gruix de la regió N de la base és petit, molts dels forats que l'emissor injecta a la base
arriben a la zona de càrrega d'espai del col·lector. En aquesta regió hi ha un camp elèctric molt intens que té
el sentit de base cap al col·lector (teoria de la unió P-N), el qual arrossega aquests forats  cap al col·lector i
dóna lloc a un corrent Ic.
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Figura 10.17  Dos díodes connectats  a "mode de transistor"

El corrent de col·lector estarà constituït pels forats que arriben a la unió col·lectora, ipC. Serà, doncs, una
fracció del corrent de forats que injecta l'emissor a la base, ipE. Alguns dels forats injectats es perdran a la
base ja que l'avanç per difusió és lent, i si un forat supera el seu temps de vida desapareix per recombinació.
Per tant, es pot establir que el corrent de col·lector és una fracció del corrent d'emissor: ic=αF·iF, on iF =
ipE+inE és el corrent d'emissor en aquestes condicions de polarització del transistor (inE és el corrent
d'electrons que la base injecta a l'emissor) i αF és una constant que ha de ser inferior a la unitat

nEpE

pC
F ii

i

+
=α

L'efecte transistor es modela incloent una font dependent entre la base i el col·lector de valor αF·iF, tal com
es representa a la figura 10.18b.  El corrent de base del transistor de la figura 10.18a és constituït pels
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electrons que la base injecta a l'emissor (teoria d'operació de la unió P-N) i pels electrons que s'injecten des
del terminal exterior per recombinar amb els forats que es perden a la base. Si no s'injectessin aquests
electrons, els forats que es recombinen a la base esgotarien els electrons d'aquesta, ja que estem en una
situació de règim permanent.

Figura 10.18  a) Corrents a través del transistor amb VEB>0 i VCB<0.
b) Modelització de l'efecte transistor

Un paràmetre molt important del transistor bipolar és βF. Aquest paràmetre és la relació entre el corrent de
col·lector i el de base quan el transistor treballa a la regió activa. És a dir,
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Si es divideixen el numerador i el denominador de l'expressió anterior per ipE+inE  resulta
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Per tenir un transistor amb una βF de valor elevat cal tenir un αF de valor molt proper a la unitat. Per
aconseguir-lo cal que ipC sigui el més proper possible a ipE+inE. I això exigeix dues condicions:

- que el corrent que la base injecta a l'emissor, inE, sigui molt més petit que el que l'emissor injecta a la base
ipE, i

- que les pèrdues de forats per recombinació a la base siguin mínimes, a fi que ipC sigui proper a ipE.

Per explicitar aquestes dues condicions s'acostuma a expressar αF com a producte de dos factors: l'eficiència
d'emissor, γE, i el factor de transport, αT,
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El factor de transport, αT, mesura les pèrdues per recombinació a la base. Podem disminuir aquestes pèrdues
si fem la base més prima, ja que aleshores els forats triguen menys temps en travessar-la.

L'eficiència d'emissor, γE, és una mesura de la relació entre els corrents de forats i d'electrons a través de la
unió emissora. Si utilitzem les expressions 10.20 trobem que
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Aquesta expressió posa de manifest que, perquè l'eficiència d'emissor sigui elevada cal que el dopatge
d'emissor NE sigui molt superior al de base NB. Observeu també que l'eficiència d'emissor mai no pot ser
superior a la unitat.

Exemple 10.7

En un transistor NPN, suposeu un factor de transport a la base d'1. Si kp = kn a la unió emissora, quin ha de
ser el dopatge d'emissor per aconseguir una βF més gran o igual a 100 si el dopatge de base és de 5·1016 
cm-3?

El paràmetre αF serà
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Com que el factor de transport se suposa la unitat, l'eficiència d'emissor val  0,99. Així doncs,
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Si aïllem NE d'aquesta darrera expressió, resulta

318105100 −⋅=⋅= cmNN BE

Exercici 10.7

Quin seria el valor de βF del  transistor de l'exemple anterior si el seu factor de transport fos de 0,9 en lloc de
la unitat?

Solució: βF=8,17
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10.3.2  Model del transistor bipolar

A la figura 10.18 es va modelar l'efecte transistor quan se li aplicava una polarització directa a la unió
emissora i inversa a la col·lectora. Si la polarització fos simètrica a l'anterior, és a dir, si vCB fos positiva i vEB
negativa, el comportament de l'estructura seria dual a l'anterior: el col·lector faria d'emissor i l'emissor de
col·lector. Aquest funcionament invers del transistor es pot modelar mitjançant un díode de col·lector pel
qual circula un corrent IR en sentit col·lector base i una font dependent entre base i emissor de valor αR·IR.

Quan es considera una polarització arbitrària, el model del transistor és el representat a la figura 10.19a.
Aquest model s'anomena d'Ebers-Moll d'injecció. Les equacions que se'n desprenen són
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Figura 10.19  a) Model d'Ebers-Moll de injecció. b) Model d'Ebers-Moll de transport

L'anàlisi física de l'estructura del transistor exigeix que es compleixi que

SCSRESF III == αα (10.30)

anomenada condició de reciprocitat.

Quan s'analitzen circuits amb transistors se sol utilitzar un model de transistor més simple. S'anomena model
d'Ebers-Moll de transport. Aquest model s'obté de l'anterior si aïllem IES i ICS en funció de IS a la darrera
expressió i substituïm αF i αR en funció de βF i βR, respectivament. Després d'operar, s'obté
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on iCT = iCC - iEC, i els corrents iCC i iEC vénen donats per
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Observeu que aquest model, representat a la figura 10.19b, té una font dependent menys que el model
d'injecció. N'hi ha prou amb tres paràmetres per definir-lo: Is, βF i βR, en lloc dels quatre paràmetres
involucrats en el primer model. Observeu també que els díodes del model de transport no representen els
díodes d'emissor i col·lector. Per ells només circula una fracció del corrent total del díode; la que correspon a
la base. Al capítol 7 es va utilitzar aquest model amb una lleugera modificació. El corrent pel díode entre
emissor i base  es va anomenar ieb, i el corrent entre col·lector i base icb. Aleshores,
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El model d'Ebers-Moll presentat fins ara és un model per a operació en règim permanent. Quan els senyals
que s'apliquen al transistor varien amb el temps, el model del transistor bipolar s'ha de completar amb les
capacitats de transició i de difusió de la unió emissora i de la unió col·lectora, tal com es va descriure al
capítol 7.

10.4  El transistor d'efecte de camp MOS

El transistor d'efecte de camp MOS deu el seu nom a l'estructura de la seva part central: Metall-Òxid-
Semiconductor. Des de la seva posada en escena a principi dels anys seixanta ha anat incrementant la seva
presència en els circuits electrònics fins a ser, sense cap dubte, el dispositiu més utilitzat en els circuits
electrònics fabricats en la darrera dècada. Encara que el seu principi d'operació va ser ideat fa més de
seixanta anys, les dificultats tecnològiques en van impedir la realització d'una manera fiable i repetitiva. El
seu predomini en l'electrònica actual es deu a la seva capacitat de miniaturització i a la possibilitat de
realitzar circuits que consumeixen molt poca potència.

10.4.1  Principi d'operació del transistor MOS

Considerem l'estructura física de la figura 10.20a. Òbviament el corrent que circularà entre el terminal D i el
S serà pràcticament nul, sigui quina sigui la tensió VD, ja que en el seu trajecte sempre es troba un díode
polaritzat en inversa.

Si en direcció perpendicular a la superfície compresa entre les regions N+ s'aplica un camp elèctric en la
forma indicada a la figura 10.20c, les concentracions de portadors en el semiconductor P es modifiquen. El
camp elèctric rebutja els forats cap a l'interior del semiconductor i atrau els electrons cap a la superfície.
Això provoca una disminució de la concentració de forats i un augment de la concentració d'electrons a la
regió propera a la superfície, tal com s'indica a la figura 10.20d. Si el camp és prou intens, pot provocar que
a la superfície del semiconductor la concentració d'electrons sigui superior a la de forats. Aleshores es diu
que la superfície s'ha invertit, o que s'ha creat un canal d'electrons.

Aquest canal, ric en electrons, és una regió N que connecta les dues regions N+. S'ha obert un camí de
conducció alternatiu als dos díodes en oposició (vegeu la figura 10.20e), que permet el pas de corrent. El
corrent que circula entre drenador (D) i sortidor (S) depèn de la resistència del canal. Quan hi ha menys
resistència circula més corrent. La resistència disminueix en augmentar el camp elèctric transversal, ja que
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augmenta el nombre d'electrons a la superfície. Per tant, el corrent es pot controlar a través del camp elèctric
perpendicular a la superfície. Per això es diu que és un dispositiu d'efecte de camp.
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Figura 10.20  Efecte de camp en el MOS. a) Estructura de partida. b) Circuit equivalent. c) Aplicació d'un
camp elèctric transversal. d) Efecte del camp sobre la concentració de portadors. e) Aparició d'un canal
conductor. f) Transistor MOS

El camp elèctric perpendicular a la superfície es crea mitjançant un condensador format per una placa
metàl·lica, anomenada porta, un aïllant i el mateix semiconductor que constitueix l'altra placa del
condensador. L'aïllant sol ser SiO2. En aplicar una tensió positiva a G es crea un camp elèctric transversal
que, si té prou intensitat, crea el canal a la superfície del semiconductor. Aquest dispositiu s'anomena
transistor MOS de canal N.

Figura 10.21  Estructura MOS. Distribució de càrregues i de camp elèctric. La càrrega a l'armadura
metàl·lica del condensador és positiva i es distribueix en forma d'una pel·lícula prima a la superfície del
metall. La càrrega en el semiconductor és negativa i de valor absolut igual a la càrrega positiva del metall.
És formada per la càrrega del canal, Qn, i la càrrega deguda a les impureses ionitzades, Qd
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A l'estructura MOS que s'acaba de descriure apareixen unes càrregues amb la distribució que es representa a
la figura 10.21. En aplicar una tensió positiva a la porta, VG, la placa metàl·lica de porta es carrega
positivament amb una càrrega Qg, i el semiconductor, que constitueix l'altra placa, amb una càrrega -Qg.
Aquesta càrrega negativa del semiconductor té dos components: la càrrega constituïda pels electrons que
formen el canal, Qn, enganxada a la superfície i, a continuació, la càrrega constituïda per les impureses
acceptores ionitzades negativament del semiconductor P, Qd. La presència d'aquesta segona càrrega és
conseqüència directa de la modificació de les concentracions de portadors induïda pel camp a prop de la
superfície. En absència de camp elèctric, els forats neutralitzaven aquestes impureses. En disminuir la
concentració de forats a prop de la superfície, les impureses queden sense neutralitzar.

Quan la tensió aplicada a la porta respecte del sortidor és petita, la modificació de les concentracions no és
suficient per crear el canal. Al semiconductor només hi haurà càrrega deguda a impureses ionitzades. A
mesura que s'augmenta la tensió de porta augmenten les càrregues fins que arriba un moment en què es
comença a formar canal. S'anomena tensió llindar VT del transistor MOS el valor mínim de la tensió de porta
que indueix canal. Així, si VGS és menor que la tensió llindar VT, el corrent de drenador és pràcticament nul
perquè no hi ha canal.

Una teoria més completa de dispositius semiconductors mostra que la tensió llindar ve donada per
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L'expressió 10.34 mostra que la tensió llindar ve donada per una constant VT0 més un terme que depèn de la
diferència de tensió entre el terminal de substrat B i el de sortidor. Aquesta dependència s'anomena efecte
substrat. La constant VT0 depèn de les característiques específiques del metall de porta i del dopatge del
silici. En aquestes expressions, C'ox és la capacitat del condensador de porta per unitat de superfície, on tox és
el gruix de l'òxid de porta. Durant el procés de fabricació del transistor MOS el paràmetre VT0 es pot ajustar
si implantem ions a la superfície del semiconductor a la regió del canal.

Una altra característica important del transistor MOS és la saturació del corrent per l'estrangulació del canal.
Per entendre aquest fenomen, imaginem que el condensador de porta està constituït per un conjunt de
condensadors elementals connectats en paral·lel, tal com s'indica a la figura 10.22. Suposeu, de moment, que
VGS és més gran que VT, i que VDS és igual a zero. En aquestes condicions, hi ha un canal uniforme a tota la
superfície del semiconductor compresa entre drenador i sortidor. Quan VDS comença a augmentar, el
condensador elemental més proper a D té aplicada una tensió entre els seus terminals de valor VGS-VDS, que
és inferior a l'aplicada al condensador proper a S. En conseqüència, la càrrega a la regió semiconductora
d'aquest condensador elemental és menor que en els altres condensadors, i el camp elèctric transversal també
és menor.

Si VDS continua augmentant arriba un moment en què el canal desapareix en el condensador elemental més
proper a D pel fet que la tensió aplicada és inferior a la tensió llindar. Es diu que el canal s'ha estrangulat.
Això es produeix quan

TDSGS VVV ≤− (10.36)
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Si VDS continua augmentant, la desaparició del canal afecta a més d'un condensador elemental, ja que la zona
de càrrega espacial de la unió N+-P de drenador s'ha d'eixamplar per augmentar la seva polarització inversa.
El canal s'estrangula en el punt en què la diferència de tensió entre les plaques del condensador elemental és
justament VT. És a dir, la tensió al canal en el punt d'inici de l'estrangulació serà sempre VGS - VT.
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Figura 10.22  a) Divisió del condensador de porta en condensadors elementals.
b) Estrangulació del canal

La desaparició del canal a la regió d'estrangulació significa que, en ella, la concentració d'electrons deixa de
superar la d'impureses ionitzades. Però aquesta situació no impedeix que si s'hi injecten electrons, aquests
poden travessar la regió fins a assolir el drenador. N'hi ha prou amb que hi hagi un petit camp longitudinal
de drenador a sortidor.

El mecanisme de transport de portadors en condicions d'estrangulació és el següent. L'extrem del canal a la
regió estrangulada és a una tensió VGS - VT superior al sortidor. Aquesta diferència de tensió crea un camp
elèctric longitudinal en el canal que arrossega els electrons des del sortidor fins a la regió estrangulada.
L'acumulació d'electrons en aquesta regió origina un camp elèctric longitudinal a la regió estrangulada que
els arrossega fins al drenador.

Si la posició del punt d'estrangulació fos fixa, el corrent seria constant, ja que el camp elèctric en el canal ho
seria. Malgrat tot, la longitud del canal es redueix lleugerament en augmentar la tensió de drenador, ja que
augmenta l'amplada de la regió estrangulada. Aquesta disminució de la longitud del canal provoca un lleuger
increment del camp elèctric, ja que la diferència de tensió entre els extrems del canal es manté constant. I
aquest augment del camp elèctric produeix un lleuger augment del corrent de drenador a la regió de
saturació.

Observeu que en el transistor MOS el drenador i el sortidor són intercanviables. En el transistor MOS de
canal N, actua com a drenador la regió N, que és a un potencial més gran. Com que l'estructura del transistor,
en allò que afecta les regions N, és simètrica, la característica i(v) del transistor és igual tant si actua de
drenador una regió N com l'altra.
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10.4.2  Model del transistor MOS

Suposeu que el canal no està estrangulat i considereu un dels condensadors elementals de la figura 10.22 de
longitud diferencial dy. Aquest condensador elemental té aplicada una tensió VGS a la placa de porta i una
tensió Vc(y) a la placa semiconductora. Aquesta darrera tensió pren un valor intermedi entre la tensió
aplicada al drenador i al sortidor. La càrrega negativa de la placa semiconductora, per unitat de superfície de
porta, és

[ ])('')(' yVVCQyQ CGSoxdn −−=+ (10.37)

on Q'n és la càrrega per unitat de superfície deguda als electrons del canal i Q'd la deguda a les impureses
ionitzades. Ara bé, quan la polarització del condensador és VT, la càrrega del canal és zero, de manera que
Q'd ha de ser igual a -C'ox.VT. Per tant,  la càrrega del canal és

[ ])(')(' yVVVCyQ cTGSoxn −−−= (10.38)
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on ρ(y) és la resistivitat del canal en el punt y, e n'és el gruix, W l'amplària i n(y) la concentració d'electrons,
amb un valor -Q'n(y)/qeW. Si substituïm aquesta expressió a 10.39, i la integrem al llarg del canal entre 0, on
Vc val zero, i L, on Vc val VDS, s'obté
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Aquesta expressió és vàlida mentre el canal s'estengui entre el sortidor i el drenador. Quan el canal inicia
l'estrangulació la tensió de drenador és VGS-VT i l'expressió 10.40 es converteix en
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En aquest model elemental se suposa que el corrent es manté constant quan el canal és estrangulat. Les
expressions 10.40 i 10.41 modelen el comportament del transistor MOS en mode estàtic a la regió lineal
(canal estès entre sortidor i drenador) i a la regió de saturació (canal estrangulat).

Exemple 10.8

Calculeu la constant K d'un transistor MOS si prenem un gruix de l'òxid de porta de 1000 Å, la constant
dielèctrica relativa de l'òxid de porta de 3,9 i la mobilitat dels electrons en el canal de 600 cm2/Vs.

La capacitat del condensador de porta per unitat de superfície serà
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Exercici 10.8

Un transistor MOS està caracteritzat per un valor de K igual a 20 µA/V2 i una tensió llindar d'1 V. Quina ha
de ser l'amplària W del canal si es vol un corrent de saturació d'1 mA quan s'apliquin 5 V a la porta? Dada:
longitud del canal, L = 2 µm.

Solució:      W = 12,5 µm

   ♦   

Quan s'apliquen al transistor MOS senyals que varien amb el temps cal complementar el model anterior amb
les capacitats de l'estructura. Les unions N+-P de drenador i sortidor són polaritzades inversament. En
aquestes condicions, presenten unes capacitats de transició CjD i CjS, respectivament. Entre la porta i el
semiconductor hi ha el condensador de porta. En el terminal semiconductor aquesta capacitat és distribuïda
al llarg del canal. Per simplificar els càlculs, se sol modelar mitjançant tres capacitats concentrades: CGD, CGS
i CGB. Aquest model dinàmic del MOS és el que es va descriure al capítol 8.

L'extensió d'aquesta teoria al transistor de canal P és immediata: és el cas dual. N'hi ha prou a intercanviar
electrons i forats, dopatge N i dopatge P, i canviar el signe de les tensions i els corrents.

La teoria d'operació del MOS de buidatge de canal N és igual a la del MOS d'acumulació descrit sense més
que considerar que a la superfície del semiconductor hi ha un canal d'impureses donadores (càrrega
positiva), creat durant el procés de fabricació. Aleshores, amb VGS nul·la ja hi ha canal conductor. Cal aplicar
una tensió VGS negativa per buidar aquest canal i poder anul·lar el corrent ID.

10.5  Processos tecnològics bàsics en els semiconductors

La immensa majoria de dispositius semiconductors es fabriquen amb silici monocristal·lí. El silici és el
segon element més abundant de l'escorça terrestre  (28 %), per darrere de l'oxigen. S'obté a partir de la sílice
(SiO2) mitjançant un procés de reducció i purificació. Posteriorment, mitjançant un procediment de
cristal·lització s'obté el silici monocristal·lí.

El procés d'obtenció del silici monocristal·lí consta de cinc etapes. En primer lloc, es redueix la sílice de la
sorra a alta temperatura en presència de carboni. Així s'obté silici molt impur. En una segona etapa, es fa
reaccionar aquest silici amb clor per obtenir triclorosilà (SiHCl3), que és un compost líquid que es pot
aconseguir amb un alt grau de puresa mitjançant un procés de destil·lació fraccionada. Aquest triclorosilà
ultrapur es descompon tèrmicament a 1.000 °C en atmosfera d'hidrogen i s'obté silici policristal·lí ultrapur.
La darrera etapa del procés consisteix a obtenir un monocristall de silici a partir d'aquest silici policristal·lí.
Hi ha dues tècniques bàsiques per aconseguir-lo: el mètode de Czochralski i el mètode de zona flotant.
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El mètode de Czochralski consisteix a fondre el silici monocristal·lí en un gresol. A l'extrem inferior d'un
suport vertical es col·loca un petit cristall de silici, anomenat llavor cristal·lina, que es posa en contacte amb
el silici fos, just a la superfície del gresol. S'imprimeix un moviment de gir i elevació lenta al suport vertical.
La llavor cristal·lina es fon una mica quan fa contacte amb el silici fos, però en fer-la girar s'aconsegueix que
àtoms de silici fos es vagin agrupant al seu voltant i que en refredar-se, quan deixen d'estar en contacte
directe amb el silici fos degut al moviment d'elevació del suport, es vagin fixant a les posicions que
determina la llavor cristal·lina, de forma que els nous àtoms de silici continuen l'estructura cristal·lina de la
llavor. S'obté, per aquest mètode, un lingot cilíndric de silici monocristal·lí, d'uns 15 centímetres de diàmetre
i d'alguns metres d'altura.

El mètode de zona flotant parteix d'una columna vertical de silici policristal·lí subjecta als extrems per dos
suports. Una bobina d'una espira, per la qual circula un corrent de radiofreqüència, envolta la columna i
produeix una fusió localitzada del silici de la columna a la secció de la bobina. Aquesta bobina es pot
desplaçar verticalment al llarg de tota l'extensió de la columna de silici. La bobina comença a fondre el silici
de l'extrem inferior, i en pujar lentament provoca que la zona fosa del centre de la bobina es vagi desplaçant
cap a dalt. En desplaçar-se la bobina, la zona fosa que queda per sota de la bobina recristal·litza seguint una
estructura monocristal·lina. Per tant, la zona fosa queda flotant entre dues zones sòlides. El silici té la
propietat que els àtoms d'impuresa "prefereixen" la fase líquida a la sòlida, de manera que el procés de
cristal·lització va acompanyat d'un altre de purificació. El lingot monocristal·lí aconseguit d'aquesta forma
sol contenir menys impureses que l'obtingut pel mètode de Czochralski.

Finalment, el cilindre monocristal·lí obtingut és tallat en discs o oblies d'uns 350 µm de gruix, que és el
material de sortida per a la fabricació de dispositius i circuits integrats.

Per fabricar un dispositiu calen un conjunt d'operacions i processos bàsics que permetin crear regions N i P
dins un mateix cristall, dipositar capes aïllants i conductores sobre la superfície del silici, eliminar aquestes
capes en unes regions i conservar-les en altres, connectar, mitjançant pistes metàl·liques, les diferents parts
d'un dispositiu i aquests entre si, de forma que es puguin construir les estructures que hem vist als apartats
anteriors. Els apartats següents es dediquen a descriure els processos bàsics que s'utilitzen per fabricar els
dispositius semiconductors.

10.5.1  Deposició de capes sobre el silici

L'objectiu d'aquests processos és dipositar capes de materials diferents sobre una oblia de silici, amb un
gruix que es pugui controlar durant el procés (vegeu la figura 10.23). Aquestes capes poden ser conductores
(p. ex. d'alumini) o aïllants (p. ex. de nitrur de silici).

Silici

Capa  
dipositada

Figura 10.23  Deposició d'una capa sobre el silici

Hi ha dues tècniques bàsiques per dipositar capes sobre el silici:
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Tècnica PVD  (de l'anglès Physical Vapor Deposition): els àtoms que es dipositen sobre el substrat de silici
procedeixen d'un material que ha estat disgregat per mètodes físics. Per exemple, l'alumini es pot evaporar
en el buit per un increment de temperatura i els àtoms disgregats així cauen i es dipositen sobre el silici.

Tècnica CVD (de l'anglès Chemical Vapor Deposition): els àtoms que es dipositen sobre el silici són el
producte d'una reacció química entre dos gasos. La reacció química té lloc sobre el silici i el producte de la
reacció cau sobre el silici. Així, per exemple, es pot dipositar una capa de nitrur de silici (Si3N4) si fem
reaccionar amoníac (NH3) amb silà (SiH4).

Una analogia intuïtiva sobre el procés de deposició d'una capa és el creixement d'una capa de neu sobre el
terra durant una nevada. El gruix d'aquesta capa augmenta a mesura que transcorre el temps de nevada i
segons la seva intensitat.

Un cas especial de capa dipositada el constitueix el creixement epitaxial. Consisteix a dipositar una capa de
silici sobre un substrat de silici. Si la temperatura és superior a 1.100 °C, els àtoms que es dipositen sobre el
silici continuen l'estructura cristal·lina del substrat. Si durant el creixement epitaxial també es dipositen
àtoms dopants, la capa crescuda de silici tindrà un dopatge controlat.

10.5.2  Oxidació del silici

El diòxid de silici (SiO2) té unes propietats clau en la tecnologia microelectrònica. Actua de màscara en els
processos d'introducció d'impureses dins del silici (que es descriuen més endavant), constitueix un dielèctric
d'alta qualitat per fer transistors MOS (òxid de porta) i és un bon protector de les superfícies de silici. La
seva obtenció i el seu control són de gran importància en la tecnologia actual.

Com el nitrur de silici, el diòxid de silici es pot obtenir per CVD. Aquesta és la forma normal d'obtenció
quan cal un gruix considerable i els requisits sobre la seva qualitat no són molt estrictes.

Malgrat tot, quan cal un òxid de gran qualitat es procedeix a fer l'oxidació del substrat de silici. Aquesta
oxidació consisteix a fer reaccionar els àtoms de silici del substrat monocristal·lí amb àtoms d'oxigen que
s'introdueixen al forn en forma gasosa. Aquesta reacció és eficaç a una temperatura d'uns 1.000 °C. El
producte de la reacció és SiO2 i queda com una capa a la superfície del silici. A mesura que el gruix
d'aquesta capa augmenta la reacció es fa més lenta, ja que els àtoms d'oxigen han de travessar la capa de
SiO2 per poder reaccionar amb els àtoms de silici del substrat. La rapidesa de creixement de la capa de
diòxid de silici es pot incrementar si s'afegeix vapor d'aigua a l'oxigen (la reacció s'anomena aleshores
oxidació humida), encara que en aquest cas disminueix la qualitat de l'òxid resultant.

10.5.3  Fotolitografia

La paraula fotolitografia procedeix del grec i significa gravat (grafia) de pedres (lito) amb llum (foto).
L'objectiu d'aquest procés és transferir un cert dibuix sobre una capa de material que cobreix la superfície del
silici (per exemple una capa de SiO2, de Si3N4 o de metall). És un altre procés clau per a la fabricació de
dispositius semiconductors. La seva realització consta de les etapes següents (vegeu la figura 10.24):

- Es recobreix la superfície de l'oblia amb resina fotosensible (en anglès photoresist), que és un tipus de
plàstic amb unes propietats químiques que canvien quan és exposat a radiació ultraviolada.

- Es col·loca una màscara sobre la fotoresina. La màscara és un tipus de vidre, transparent a la radiació
ultraviolada, que a la part posterior té dibuixat amb material opac a la radiació el dibuix que es vol transferir
sobre la superfície del silici.
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- S'il·lumina el conjunt format pel silici, la fotoresina i la màscara amb radiació ultraviolada. A les àrees on
la màscara és transparent la radiació arriba a la resina fotosensible i provoca els canvis esmentats abans. A
les àrees opaques de la màscara la radiació no arriba a la fotoresina, i aquesta no experimenta canvis.

- A continuació es procedeix al revelatge de la fotoresina, que consisteix a introduir l'oblia i la fotoresina que
la cobreix en el líquid de revelatge, que dissol la fotoresina il·luminada i deixa intacta la no il·luminada.
(També hi ha fotoresines, anomenades negatives, en les quals el revelador dissol les parts no il·luminades i
deixa intactes les exposades a la llum ultraviolada).

Figura 10.24  a) Irradiació de la fotoresina. b) Revelatge de la fotoresina.
c) Gravat de la capa. d) Eliminació de la fotoresina

- Una vegada revelada la fotoresina, es procedeix al gravat de la capa (vegeu la figura 10.24c). Aquesta
etapa consisteix a introduir l'oblia de silici amb la fotoresina revelada en un medi que ataqui la superfície no
coberta amb la fotoresina i deixi intactes les àrees cobertes amb ella. Després d'un temps en aquest medi, la
capa que es vol gravar ha desaparegut completament a les àrees no protegides, i roman a les que eren
cobertes amb la fotoresina.

Fotoresina

Radiació
ultraviolada

Fotomàscara

Capa a 
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Silicia)

b)

c)

d)
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- La darrera etapa consisteix a eliminar la fotoresina que ha protegit la capa atacada a l'etapa anterior. El
resultat final és que el dibuix opac de la màscara s'ha gravat sobre la capa que cobria inicialment el silici.

En algunes tecnologies avançades, el procés anterior es modifica. En lloc de radiació ultraviolada s'utilitzen
raigs X o un feix d'electrons de longituds d'ona inferiors a les de la radiació ultraviolada. Amb això
s'aconsegueix una resolució millor en la transferència de dibuixos molt petits.

10.5.4  Gravat de capes sobre el silici

Gravar una capa significa eliminar aquesta capa en unes àrees i conservar-la en altres segons un dibuix pre-
establert. Com s'ha indicat a l'apartat anterior, una etapa del procés de fotolitografia és el gravat de la capa
dipositada sobre el silici. Hi ha dos mètodes per aconseguir-ho: el gravat humit i el gravat sec.

El gravat humit consisteix a submergir l'oblia amb la fotoresina revelada en un líquid que dissolgui el
material de la capa que es vol gravar però no la fotoresina. El líquid ataca el material de la capa de forma
isotròpica, és a dir, l'atac es produeix igualment en totes les direccions a les àrees del material en contacte
amb el líquid. Això provoca que també desaparegui una mica de material a les vores de la capa sota de la
fotoresina. En conseqüència es perd resolució en la transferència del dibuix de la màscara.

El gravat sec consisteix a atacar l'oblia amb un gas de baixa pressió. D'aquesta forma es pot aconseguir un
gravat anisòtrop: només s'ataca el material de la capa en direcció vertical, ja que les molècules del gas de
baixa pressió ataquen aquesta capa seguint trajectòries rectilínies. S'aconsegueix una resolució més gran en
la transferència de la imatge.

10.5.5  Difusió

La difusió d'estat sòlid és un dels mecanismes habituals per introduir impureses a l'interior d'un
semiconductor. Com el seu nom indica, aquest mecanisme es basa en la tendència a igualar concentracions
que experimenten els sistemes de partícules subjectes a una agitació tèrmica aleatòria. Per dotar els àtoms,
que són les partícules que es difonen en aquest sistema, d'una agitació tèrmica, cal elevar la temperatura del
sistema a uns 1.000 °C. A aquesta temperatura, els àtoms de la xarxa cristal·lina vibren amb gran amplitud al
voltant de la seva posició d'equilibri i permeten el pas als àtoms de dopant que també són subjectes a agitació
tèrmica.

Figura 10.25  Concentració d'impureses en funció de la profunditat des de la superfície, segons el
paràmetre temps. a) Amb difusió a font il·limitada.  b) Després de la difusió de redistribució

Hi ha un fet d'especial importància en el procés de difusió: el diòxid de silici actua com a màscara, és a dir,
impedeix que els àtoms de dopant el travessin. Aquest fenomen permet seleccionar àrees concretes per
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realitzar la difusió. Si es recobreix tota la superfície del silici amb una capa de SiO2 i s'hi fa una obertura
rectangular mitjançant la fotolitografia, només penetren els àtoms d'impuresa a l'interior del semiconductor a
través d'aquesta "finestra " rectangular. A la resta de la superfície, la capa de diòxid de silici ho impedeix.
(De fet, les impureses també s'estenen una mica per sota de les vores de la finestra: és l'anomenada difusió
lateral.)

Hi ha dues modalitats de difusió: la difusió a font il·limitada i la difusió de redistribució. En la primera, la
concentració de dopant a la superfície del silici és constant. En aquest cas, la concentració de dopatge en
direcció perpendicular a la superfície ve donada per una funció del tipus: Ns.erfc(αx) (funció complementària
d'error), que es dóna en forma tabulada. En la difusió de redistribució el nombre d'àtoms d'impuresa dins el
silici es manté constant, i només es produeix una redistribució d'impureses. La distribució de dopatge és de
tipus gaussià: No.exp(x2/β). Observeu que, per realitzar una difusió de redistribució primer cal introduir les
impureses en el semiconductor.

10.5.6  Implantació iònica

La implantació iònica és un altre procés d'introducció d'impureses dins d'un semiconductor. Consisteix a
ionitzar els àtoms de dopant, accelerar-los mitjançant camps elèctrics i magnètics i dirigir-los contra la
superfície del semiconductor. A conseqüència de la col·lisió, els àtoms penetren una certa profunditat dins
del semiconductor (s'implanten). Aquesta profunditat depèn de l'energia cinètica dels ions.

També, en la implantació iònica, la capa de diòxid de silici actua de màscara. Impedeix que els ions la
travessin. En la implantació es "bombardeja" amb ions tota l'oblia, però les impureses penetren només a les
finestres obertes a la capa de SiO2. La implantació es fa a una temperatura molt inferior a la de difusió.
Malgrat tot, en el procés d'implantació l'estructura cristal·lina rep un dany considerable a conseqüència de les
col·lisions dels àtoms d'impuresa. Per això, una vegada realitzada la implantació es procedeix a una recuita
del cristall: s'eleva la temperatura durant un temps perquè els àtoms del cristall tornin a col·locar-se en els
nusos de la xarxa cristal·lina. Aquest procés de recuita també produeix una certa redistribució de les
impureses implantades dins el silici.

10.5.7  Muntatge i encapsulació dels dispositius

La capacitat de fabricar simultàniament un gran nombre de dispositius i circuits idèntics ha revolucionat
l'electrònica en les darreres dècades. Si bé el cost del procés d'una oblia sencera és elevat, el gran nombre de
dispositius o circuits que s'hi fabriquen simultàniament produeix un cost petit per unitat. La possibilitat de
fer un gran nombre de dispositius a la vegada es deu a la dimensió petitíssima de cadascun d'ells. Per això, es
fabriquen un gran nombre de dispositius o circuits integrats, cadascun en una petita àrea de l'oblia de silici
anomenada dau. Així, una vegada acabats els processos sobre l'oblia cal procedir a trencar l'oblia en els seus
daus, i separar-los els uns dels altres.

Una vegada obtingut un dau i comprovat el seu funcionament correcte, es procedeix a muntar-lo en un
encapsulació adequada per al seu ús en equips electrònics. Aquest procés sol consistir a fixar el dau en un
suport, a connectar els terminals exteriors de l'encapsulació ("pins") als punts precisos de les pistes
metàl·liques definides sobre la superfície del semiconductor i a proporcionar al conjunt resistència mecànica,
a la humitat i als agents corrosius exteriors.
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Figura 10.26  Muntatge del dau de silici que conté el dispositiu
o el circuit integrat a l'encapsulació

10.6  Fabricació del transistor bipolar

Els transistors bipolars es poden fabricar com a dispositius discrets o bé formant part de circuits fabricats
sobre un dau de silici. Aquests circuits fabricats sobre el silici se'ls anomena circuits integrats (CI). En aquest
apartat descriurem l'estructura que sol prendre el transistor bipolar en CI i la tecnologia utilitzada per
fabricar aquests circuits que contenen transistors bipolars, que es coneix amb el nom de  tecnologia bipolar.

10.6.1  Estructura física del transistor bipolar de CI

En els CI es fabriquen un cert nombre de dispositius sobre un mateix cristall (transistors, resistències,
condensadors, etc.). Tots ells comparteixen el mateix substrat. Per això s'han de buscar procediments per
aïllar uns dispositius dels altres i interconnectar-los per formar un circuit. Suposem que el circuit integrat es
fabrica sobre un substrat de silici monocristal·lí del tipus P. Si d'alguna forma s'aconsegueix crear una zona
N dins del cristall P i s'aplica a la regió P una tensió negativa i a la N una tensió positiva, la unió P-N està
polaritzada inversament i equival a un circuit obert. Aleshores, tots els dispositius que es fabriquin dins de la
regió N estaran aïllats  del substrat P. Aquest és precisament el medi que se sol utilitzar per aïllar uns
dispositius dels altres en la tecnologia bipolar. Cada dispositiu es fabrica en una "illa" N immersa en el
substrat P. Per realitzar l'aïllament es polaritza inversament la unió P-N que envolta la illa. La interconnexió
d'uns dispositius amb altres es realitza mitjançant pistes metàl·liques que corren per la superfície del dau
semiconductor.

Per permetre que cadascun dels terminals del transistor pugui ser connectat a un altre element, cal que els
tres terminals del transistor bipolar siguin accessibles des de la superfície. Això força que el corrent que
circula pel transistor tingui un recorregut bidimensional en lloc de l'unidimensional considerat a la teoria
bàsica: el corrent entra per la superfície del dau, recorre un cert camí per dins del semiconductor i torna a
sortir per la superfície. Si aquest camí és relativament llarg, la resistència que ofereix el semiconductor pot
ser elevada, i les prestacions del dispositiu es degraden. Per evitar aquesta degradació es procura un camí de
baixa resistència dins del volum del semiconductor a través de l'anomenada capa soterrada a la figura
10.27. Aquesta capa soterrada té un dopatge molt elevat a fi d'aconseguir una resistivitat baixa.
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L'estructura física representada en aquesta figura mostra un transistor NPN. El terminal d'emissor entra en
contacte amb una pista metàl·lica que també temps fa contacte amb una regió N+ (l'exponent "+" significa que
el dopatge és molt elevat, normalment més gran de 1019 àtoms/cm3). Aquesta regió N+ d'emissor és envoltada
per una regió P que constitueix la base del transistor. El terminal de base fa contacte amb aquesta regió des de la
superfície de forma similar al terminal d'emissor. La regió P es troba envoltada per una regió N que constitueix
el col·lector. Observeu que en la vertical de l'emissor apareix l'estructura NPN que s'ha descrit a la teoria bàsica.
El corrent que arriba al col·lector ha de tornar a sortir per la superfície a través del terminal de col·lector. La
capa soterrada proporciona un camí de baixa resistència a aquest corrent. La regió N+ que fa contacte amb el
terminal de col·lector disminueix la resistència de la interfície semiconductor-metall.

Observeu que tot el transistor bipolar ha estat fabricat en una illa N completament envoltada de
semiconductor P. L'aïllament d'aquest transistor s'aconsegueix fent que les tensions aplicades als terminals
siguin positives i la del substrat zero o negativa.

En aquesta representació gràfica de l'estructura del transistor no s'han respectat les escales reals. Les
dimensions horitzontals són molt més grans que les verticals.
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Figura 10.27  Estructura física del transistor bipolar
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10.6.2  La tecnologia bipolar: procés de fabricació d'un transistor de CI

La fabricació de l'estructura descrita a l'apartat anterior requereix utilitzar tota una seqüència de processos
tecnològics bàsics que es descriuen a continuació, resumits a la figura 10.28. Es parteix d'una oblia de silici
monocristal·lí del tipus P.

1  Fabricació de la capa soterrada. L'objectiu és crear una capa N+ a la superfície del silici de forma
rectangular. Per això es procedeix de la forma següent:
1.1  S'oxida la superfície de l'oblia.
1.2 Mitjançant fotolitografia es grava a l’òxid una finestra de forma rectangular utilitzant la

màscara per a la capa soterrada.
1.3  Es crea la regió N+ introduint impureses pentavalents per la finestra oberta a l'òxid. S'utilitza o

bé una difusió o bé una implantació.
1.4  S'elimina l'òxid de la superfície.

2  Creixement de la capa epitaxial N. L'objectiu és fer créixer el cristall a partir de la superfície de l'oblia
i, al mateix, temps dopar amb àtoms donadors la capa de silici que va creixent. A conseqüència del
creixement d'aquesta capa epitaxial, la capa N+ anterior ha quedat soterrada.

3  Difusió d'aïllament. L'objectiu d'aquesta etapa consisteix a dividir aquesta capa epitaxial N en illes
completament envoltades de semiconductor P. Dins de cadascuna d'aquestes illes es fabrica un
dispositiu. El procediment que se segueix és el següent:
3.1  S'oxida tota l'oblia.
3.2  Mitjançant fotolitografia s'obren finestres a través de les quals s'introduiran les impureses

acceptores. Per a això s'utilitza la màscara d'aïllament que s'ha d'alinear amb cura amb la
capa anterior soterrada, per tal que aquesta darrera quedi al fons de l'illa N resultant.

3.3  Es fa una difusió P. A continuació, mitjançant una difusió de redistribució, es fa que aquesta
 regió P arribi fins al substrat P.
3.4  S'elimina l'òxid de la superfície.

4  Difusió de base. L'objectiu és crear la regió P de la base.
4.1  S'oxida la superfície.
4.2  S'obre la finestra per introduir les impureses acceptores de la base. S'utilitza fotolitografia

amb la màscara de base, que ha d'estar alineada amb les altres regions.
4.3  Es fa la difusió de base.
4.4  S'elimina l'òxid de la superfície.

5  Difusió de les regions N+ d'emissor i col·lector.
5.1  S'oxida l'oblia.
5.2  S'obren les finestres per realitzar les difusions N+. S'utilitza la màscara d'emissor i contacte

de col·lector, que s'han d'alinear amb les capes anteriors.
5.3  Es realitza una difusió N+.
5.4  S'elimina l'òxid de la superfície

6  Obertura de finestres per contactes d'emissor, base i col·lector.
6.1  S'oxida tota la superfície de l'oblia.
6.2  S'obren finestres en les àrees en què el metall, que es dipositarà posteriorment, ha de fer

contacte amb les regions internes del semiconductor. Per a això s'utilitza la màscara d'obertura
de contactes.

7  Metal·lització. L'objectiu d'aquesta etapa és definir unes pistes metàl·liques a la superfície de l'oblia,
que interconnecten unes regions amb altres.
7.1  Es diposita una capa metàl·lica sobre tota la superfície del semiconductor. Aquesta capa farà

contacte amb el semiconductor a les finestres obertes a l'etapa anterior. Pel que fa a la resta,
estarà dipositada sobre el diòxid de silici, que és aïllant.

7.2  Mitjançant fotolitografia, i utilitzant la màscara de metal·lització, s'elimina el metall de totes
les àrees que no formin part de les pistes d'interconnexió.
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Després de la metal·lització es diposita sobre tota l'oblia una capa aïllant que la protegeixi de la humitat i de
la corrosió per agents externs (passivació de l'oblia). Finalment es procedeix a dividir l'oblia en daus i es fa
el muntatge i l'encapsulació de cadascun d'ells.

10.7  Fabricació d'un transistor MOS

En aquest apartat descriurem l'estructura física del transistor d'acumulació MOS utilitzat en circuits integrats.
L'estructura dels transistors MOS capaços de dissipar molta potència, i que es fabriquen com a dispositius
discrets, és diferent.

10.7.1 Estructura física del transistor MOS

Com en el cas dels transistors bipolars, un problema clau en la fabricació de dispositius per CI és l'aïllament
de cada dispositiu que forma part del circuit i que comparteix el mateix substrat semiconductor. En la
tecnologia MOS la tècnica d'aïllament és, malgrat tot, diferent: perquè hi hagi conducció entre dues regions
N+ cal crear un canal mitjançant l'estructura MOS. Si no s'indueix el canal, les dues regions N+ són aïllades
de forma natural.

A primera vista podria semblar que n'hi ha prou a no crear l'estructura MOS a les regions que volem aïllades.
No obstant la situació real no és tan simple. Perquè el CI funcioni cal que els senyals arribin als terminals del
transistor. I la forma d'arribar a una regió N+ és a través d'una pista conductora per la superfície de l'oblia. Si
aquesta pista fa contacte amb altres regions N+, les interconnecta. Si s'aïlla aquesta pista de la superfície del
semiconductor mitjançant una capa aïllant, pot induir canals sota seu, com ho fa a la regió de porta.
Aleshores aquests canals poden interconnectar les diferents regions a través de la superfície del silici.
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Figura 10.29  Estructura física del transistor MOS
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L'opció adoptada per evitar aquesta aparició no controlada de canals es representa a la figura 10.29:
creixement d'un òxid gruixut i difusió d'un canal P+ d'aïllament sota seu. Les pistes metàl·liques que
s'estenen per sobre d'aquestes regions d'òxid gruixut no poden generar canals conductors dins del
semiconductor. Aquests només es creen sota les regions d'òxid prim de porta. El motiu és simple: si l'òxid és
gruixut,  la capacitat és petita i també ho és la càrrega que indueix una tensió determinada. Si a més hi ha
una capa P+, l'acció del camp transversal es limitarà a disminuir la concentració de forats en aquesta capa.
En llenguatge intuïtiu se sol descriure aquesta forma d'aïllament dient que el transistor es fabrica en una vall,
anomenada àrea activa, envoltada d'un altiplà constituït per l'òxid gruixut d'aïllament.

Una altra característica de la tecnologia descrita a la figura 10.29 és que la placa conductora de porta està
fabricada amb silici policristal·lí molt dopat, que s'anomena polisilici. Normalment aquesta capa va soterrada
sota una capa dipositada de SiO2. S'obren finestres en aquesta capa per permetre que les pistes metàl·liques
de superfície entrin en contacte amb ella.

10.7.2  La tecnologia MOS: procés de fabricació del transistor MOS

La fabricació d'un transistor MOS de canal N per a CI consta de les etapes següents, representades a la figura
10.30:

1  Definició de l'àrea activa. El seu objectiu és delimitar l'àrea en què es farà el dispositiu i aïllar-la de la
resta. Consta de les fases següents:
1.1 Deposició d'una capa de Si3N4 sobre tota l'oblia de silici P.
1.2 Eliminació del nitrur de silici en totes les àrees en què no hi haurà transistors. Es fa

mitjançant fotolitografia amb la màscara d'àrea activa.
1.3 Implantació del canal d'aïllament P+. El nitrur de silici actua de màscara en aquesta implantació

i impedeix que els ions acceptadors el travessin i arribin al  silici.
2  Creixement d'òxid gruixut. Mitjançant un procés d'oxidació es fa créixer un òxid d'un micròmetre de

gruix. El nitrur de silici impedeix que aquest òxid creixi en l'àrea activa.
3  Creixement de l'òxid prim.

3.1 Eliminació del Si3N4

3.2 Creixement d'un òxid prim de porta a tota l'oblia.
4  Deposició i gravat del polisilici de porta.

4.1 Es diposita una capa de silici policristal·lí per tota la superfície de l'oblia.
4.2 Es grava aquesta capa mitjançant un procés de fotolitografia utilitzant la màscara de polisilici. 

També s'elimina l'òxid prim a les àrees en què s'ha eliminat el polisilici.
5  Implantació N+: realització del drenador, sortidor i dopatge del polisilici. En aquest procés el polisilici

actua de màscara: evita que els ions donadors implantats arribin a la regió del canal. L'òxid gruixut
també actua de màscara.

6  Obertura de contactes amb pistes metàl·liques. Consta de les fases següents:
6.1 Deposició d'una capa de SiO2 a tota l'oblia.
6.2 Obertura de finestres per a contactes. Mitjançant fotolitografia i utilitzant la màscara de
contactes, s'obren finestres en la capa de SiO2 perquè la capa metàl·lica que es dipositarà a l'etapa
següent contacti amb les regions N+ i/o la porta de polisilici.

7 Metal·lització. Aquesta etapa consisteix en:
7.1 Deposició d'una capa metàl·lica en tota la superfície
7.2 Definició de les pistes mitjançant fotolitografia utilitzant la màscara de metal·lització.

8  Verificació, separació de daus, muntatge i encapsulació.
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Figura 10.30  Tecnologia MOS

La fabricació d'un CI requereix, en darrera instància, dissenyar un conjunt de màscares per a la seva
fabricació. Aquestes màscares són les que definiran els diferents components electrònics i la seva
interconnexió. Quan cal fabricar un gran nombre de circuits idèntics (actualment de l'ordre dels milers),
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resulta més barat fabricar un CI específic per a aquesta aplicació que construir el circuit ensamblant
dispositius discrets sobre una placa de circuit imprès. Per aquest motiu, la tendència de futur de l'electrònica
apunta que el disseny final d'un circuit sigui la definició del conjunt de màscares, que seran aplicades, en un
procés similar al descrit en aquest apartat, per fabricar el circuit sobre el silici.

Qüestions

C10.1 La resistivitat d'un semiconductor disminueix amb la temperatura excepte a temperatures
intermèdies, en les quals sol augmentar. Justifiqueu aquest comportament a partir de la figura 10.7.
Tingueu en compte que la mobilitat sol disminuir lleugerament amb la temperatura.

C10.2 Els semiconductors d'arseniür de gal·li, formats per un element pentavalent (Ga) i un altre trivalent
(As) units per enllaços quasicovalents (anomenats compostos del tipus III-V), s'utilitzen en
aplicacions d'electroòptica i d'alta velocitat. Per obtenir silici extrínsec s'utilitzen dopants del tipus
III i V. Discutiu raonadament quin tipus de dopants utilitzaríeu per obtenir AsGa extrínsec del tipus
p i n.

C10.3 Per què la mobilitat dels portadors en un semiconductor intrínsec (NA=ND=0) és més gran que en un
semiconductor compensat dopat amb un mateix nombre (elevat) d'impureses acceptores i
donadores? Discutiu si tecnològicament és possible convertir en intrínsec un semiconductor
extrínsec si el dopem amb el mateix nombre d'impureses complementàries de les que posseeix.
Tingueu en compte els valors típics de concentració intrínseca de portadors i els nivells de dopatge.

C10.4 Si en trencar-se un enllaç covalent es genera un parell electró-forat, per què és molt superior el
nombre d'electrons al de forats en un semiconductor extrínsec del tipus N a temperatura ambient?
Què passa amb la densitat de portadors si T >> Tamb?

C10.5 Una radiació de longitud d'ona λo incideix sobre dues làmines de semiconductors diferents. A l'altra
banda del primer semiconductor es detecta radiació i, en canvi, no es detecta en el segon. A què és
degut? Raoneu-ho a partir de l'energia del fotó i del fet que l'energia de gap depèn del material
semiconductor.

C10.6 Per què apareix un camp elèctric a l'interior d'un semiconductor amb un dopatge que varia amb la
posició? Raoneu la resposta en termes de corrents d’arrossegament i difusió. (Tingueu en compte
que si el semiconductor és aïllat el corrent net a cada punt ha de ser zero.)

C10.7 Com evolucionen els valors de les capacitats de transició i de difusió d'una unió PN amb la
polarització aplicada? Quina és la capacitat dominant en les situacions de polarització directa i
polarització inversa?

C10.8 Discutiu els avantatges i inconvenients dels models Ebers-Moll d'injecció i transport.

C10.9 Quins dos mètodes de gravat existeixen? Indiqueu els avantatges i els inconvenients de cadascun
d'ells.

C10.10 Descriviu de forma detallada el procés tecnològic complet necessari per fer i encapsular un díode a
partir d'una oblia semiconductora dopada P. Descriviu també el procés per fabricar un transistor
bipolar discret (Connecteu directament el terminal de col·lector al substrat).
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C10.11 Si tenim dos transistors de dimensions idèntiques, un PMOS i l'altre NMOS, quin té el paràmetre de
conductància K més gran i per què?

C10.12 En una unió PN apareix un potencial de difusió Vbi a la regió de transició. De forma similar, també
apareix una diferència de potencial en un contacte metall semiconductor. Circularà corrent per una
resistència connectada entre els terminals d'una unió PN en equilibri tèrmic? Quina relació ha
d'existir entre els potencials de difusió i contacte d'una unió PN en equilibri?

Problemes

Dades generals per a tots els problemes (si no s'especifiquen):
T = 300 K, ni (300 K) = 1,5·1010 cm-3, q = 1,6·10-19 C, VT = KT/q = 25 mV, ε(Si)=10-12 F/cm,
K=8,62·10-5 eV/K.

P10.1 Determineu la resistivitat a temperatura ambient d'una mostra de silici dopada amb NA = 2·1017 cm-3. A
continuació s'hi afegeixen impureses donadores amb ND = 5·1017 cm-3. Quina és la resistivitat final?
Determineu també les concentracions de portadors n i p en equilibri. Dades: µn = 1500 cm2/Vs, µp =
500 cm2/Vs

P10.2 S'injecta un corrent d'1 µA entre 2 cares oposades d'un cub de silici intrínsec de 2 mm de costat i es
mesura entre ells una diferència de potencial d'1 V. Quina és la concentració intrínseca de portadors
en el silici utilitzat?  Dades:  µn = 1500 cm2/Vs, µp = 500 cm2/Vs

Figura P10.4  Gràfics de la NTC i circuit del problema P4

P10.3 Si tenim en compte la dependència entre la concentració intrínseca de portadors (ni) d'un
semiconductor i la temperatura (equació 11.1): a) Calculeu la relació entre ni d'un semiconductor a
dues temperatures T1 i T2.  b) Particularitzeu per al silici (Eg = 1,1eV), amb T1 = 300 K i T2 = 500
K. c) Si considerem les mobilitats dels portadors constants amb la temperatura, calculeu la relació

3,3 kW

3,3 kW 3,3 kW

5 V

NTC

vo+ -
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entre les resistivitats del Si intrínsec a T1 = 300 K i T2 = 500 K.  Dades: µn = 1200 cm2/Vs,
µp = 400 cm2/Vs.

P10.4 Els termistors són resistències que varien amb la temperatura. Els de coeficient de temperatura
negatiu (NTC) disminueixen la seva resistència amb T i es basen en la generació tèrmica de
portadors en els semiconductors. a) Per què al cap d'algun temps d'augmentar el corrent a través
d'un termistor NTC, la tensió entre terminals disminueix? A la figura P10.4 apareix el gràfic de
resistència en funció de T per a diversos termistors NTC. Es vol utilitzar el de 3,3 kΩ per
implementar un termòmetre mitjançant el circuit en pont de resistències. b) Per a quina temperatura
Vo = 0? c) Indiqueu el valor de Vo per a T = 0°C i per a T = 150°C.

P10.5 En una regió semiconductora, la constant de difusió de forats és Dp=10 cm2/s, i la seva concentració
en funció de x (en cm) ve donada per l'expressió:

p x e cmx( ) ( / )= − ⋅ −−

1019 2 10 34 2

Calculeu la densitat del corrent de difusió de forats.

P10.6 Donada una unió abrupta de Si  amb NA= 2·1015 cm-3  i  ND = 1015 cm-3, calculeu: a) Vbi; b) wno,
wpo, wo; c) la distribució de la càrrega acumulada en la zce; d) Emàx.

P10.7 Donada la distribució de càrrega de la figura P10.7: a) Representeu gràficament E(x) i V(x).
b) Calculeu Emàx i Vbi en funció de wno

P10.8 Determineu ND i NA per a un díode si es vol wpo = 10wno i una tensió de ruptura per allau de 20 V.
Dada: Eruptura = 500 kV/cm, Vbi = 0,8 V.

P10.9 En una unió PN amb NA= 1018 cm-3 i ND = 1015 cm-3, A = 10-2 cm2 i Vbi = 0,75 V, calculeu Emàxo,
Cjo i la tensió de ruptura si Eruptura =3·105 V/cm.

P10.10 En una unió PN amb NA= 1017 cm-3, ND = 1015 cm-3 i A = 2·10-5 cm2.  a) Calculeu Cjo. b) Calculeu
Cj per a  VD = -2 V i -11 V
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P10.11 Mitjançant el circuit de la figura P10.11 es vol trobar experimentalment el valor del temps de trànsit
del díode. Per a això es polaritza el díode en directa i se superposa una forma d'ona quadrada
d'amplitud molt petita, de manera que es pugui complir la hipòtesi de petit senyal. a) Calculeu la
tensió i el corrent en el díode en corrent continu. b) Quina és la resistència dinàmica del díode per al
punt de treball? c) Dibuixeu el circuit en petit senyal. d) Calculeu la capacitat de difusió si sabeu que
la resposta del circuit són exponencials de constant de temps 30 ns. e) Obtingueu el temps de trànsit
a partir del resultat de l'apartat anterior
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P10.12 Suposeu un transistor bipolar amb un factor de transport igual a la unitat. Quin serà l'efecte sobre βF
si es multiplica per deu el dopatge d'emissor i es mantenen idèntics els altres paràmetres físics del
transistor?

P10.13 Un procés de fabricació de transistors MOS té les característiques següents: tox = 200 Å; εox = 3.9 εo
(εo = 8,85·10-14 F/cm); µn = 600 cm2/Vs;  µp = 200 cm2/Vs. a) Trobeu la capacitat del condensador
de porta per µm2 d'àrea. b) Trobeu la constant K del transistor de canal N. c) Trobeu la constant K
del transistor de canal P. d) Quina relació hi ha d'haver entre les dimensions de les portes d'ambdós
transistors perquè tinguin el mateix valor del corrent de saturació?

P10.14 Calculeu Io al  circuit de la figura P10.14. Considereu l'efecte substrat. Dades: W = 10 µm; L = 2 µm;
εox = 3,44·10-13 F/cm;  VT0 = 0,7 V; µn = 500 cm2/Vs; C'ox = 100 nF/cm2.
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