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(2.1)

2 Materials semiconductors

Recordem, del capítol 1, que un semiconductor és un material amb una banda de valència plena, una
banda de conducció buida i separades ambdues per un interval d'energies prohibides, E . La diferènciag

entre un material semiconductor i un aïllant és de caràcter funcional i ve donada en funció del valor d 'E .g
Actualment es considera semiconductor  aquell material que té una E  inferior a 3,5 eV (5,6 · 10  J),g
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encara que per les aplicacions més genèriques es fan servir aquells que tenen una E  inferior a 2 eV.g

2.1 Semiconducció

2.1.1 Semiconducció intrínseca

Perquè la conducció electrònica sigui possible, cal que hi hagi estats electrònics buits pels quals es
puguin desplaçar els electrons. Atès que tots els electrons es troben en bandes totalment ocupades, cal
promocionar els electrons des de la banda de valència a la de conducció, tot creant simultàniament
estats energètics buits a la banda de valència. És a dir, el pas de corrent elèctric requereix la transició
d'electrons a estats de més energia, i aquests tipus de transicions només són possibles si se supera
l'interval d'energia entre les bandes de valència i de conducció.

L'energia que necessiten els electrons situats al límit superior de la banda de valència per fer aquesta
transició pot venir facilitada de dues formes diferents. En primer lloc, podem proporcionar aquesta
energia amb l'aplicació d'un camp elèctric extern. Aquest mecanisme, per a un material químicament
pur i cristal·logràficament perfecte, només proporciona una quantitat molt petita d'electrons a la banda
de conducció; fan falta camps elèctrics molt elevats per assolir una conductivitat apreciable i en aquest
cas parlarem de fallida dielèctrica,  la qual serà analitzada més endavant, en un altre capítol.

Existeix un altre mecanisme per promocionar aquests electrons: l'energia tèrmica. La probabilitat
d'ocupació d'un nivell energètic, E, a una temperatura determinada T ve donada per la funció de
Fermi, F(E),
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Fig. 2.1  Gràfiques corresponents a la funció distribució de Fermi a T=0K i a Ö 0K

Fig. 2.2 Ocupació d'estats en un semiconductor a TÖ 0K

on E  és l'energia o nivell de Fermi i k és la constant de Boltzmann ( k = 1,38 · 10  J.K  ). A laF
-23 -1

figura 2.1   podem veure aquesta distribució en funció de la temperatura i el nivell energètic.

Aquesta distribució, si la superposem a l'estructura de bandes, ens eliminarà una part de la distribució,
la corresponent a l'interval d'energies prohibides (figura 2.2).



EFi
'

1
2

( EC % EV ) % k · T ln (m (

p / m (

n)
3/4

EFi
'

1
2

( EV % EC ) '
Eg

2

Materials semiconductors 59

(2.2)

(2.3)

L'energia tèrmica permet a una fracció petita d'electrons de la banda de valència passar a la de
conducció. Aquesta fracció augmenta quan augmenta la temperatura, d'acord amb la funció de
distribució.

Cada electró que passa a la banda de conducció deixa un estat buit a la de valència, un forat. A partir
d'aquest moment sí que és possible la conducció elèctrica en aplicar un camp extern. D'una banda,
els electrons que han promocionat a la banda de conducció troben estats energètics buits per on
desplaçar-se i, a partir d'aquest moment, els són aplicables els fenòmens de conducció comentats al
capítol anterior.

D'altra banda, en haver-hi estats energètics buits al límit superior de la banda de valència, també és
possible ara que els electrons més propers a aquests forats es puguin desplaçar. Si recordem el
concepte de massa efectiva, i atès que aquests últims electrons es troben precisament on la massa
efectiva és negativa, en aplicar un camp extern es desplaçaran en el mateix sentit del camp, fent la
impressió que són càrregues positives.

D'aquesta forma, cada excitació tèrmica d'un electró a la banda de conducció allibera no un sinó dos
portadors de càrrega. Convencionalment es parla d'un portador negatiu n, l'electró que ha
promocionata la banda de conducció, i un portador de càrrega positiu p o forat, l'electró que es pot
desplaçar al límit superior de la banda de valència.

Quan aquestes excitacions es produeixen amb prou freqüència, es pot establir una conducció apreciable
i el material s'anomena semiconductor intrínsec. En un semiconductor intrínsec el nivell de Fermi es
troba gairebé al centre de l'interval d'energies prohibides,

on m*  és la massa efectiva dels  forats i m*  és la massa efectiva dels electrons de la banda dep n

conducció. Si m*  ï m* ,p n

Si considerem la xarxa cristal·logràfica d'un material semiconductor, com ara el silici, amb una
estructura cúbica del diamant (figura 2.3), els àtoms de silici es troben lligats amb enllaços covalents
sp , totalment direccionals, i formant tetraedres de coordinació.3
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Fig. 2.3 Estructura cúbica del diamant

Fig. 2.4 (1) creació d'un parell electró-forat; (2)
conducció per forats

(2.4)

Si fem una abstracció en un pla d'aquests enllaços (figura 2.4) veurem com l'electró excitat a la banda
de conducció ha trencat un enllaç en A i s'ha desplaçat, inicialment al punt B, i ha possibilitat el
trencament d'un altre enllaç en C i el moviment d'aquest darrer electró al punt A. L'electró que
teníem inicialment en A ha passat a la banda de conducció i el podem considerar com un electró lliure
per a la conducció. 

La conductivitat vàrem veure que valia



F ' nn · e · µn % np · e · µp

F ' ni.e (µn % µp)

µ '
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(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

però, atés que en un semiconductor tenim dos tipus de portadors, la podem reescriure com

on n  representa la densitat volumètrica de portadors negatius (electrons a la banda de conducció), nn p

la dels portadors positius ( forats a la banda de valència ) i µ les mobilitats respectives.

Atès que en aquest cas n  = n  = nn p 1,

on n  és la densitat intrínseca dels portadors.i

Recordem que la mobilitat, µ, eq.(1.4) val,

i com més gran sigui la massa efectiva, menor serà la mobilitat i, en conseqüència, la conductivitat.

Una equació més completa per a la conductivitat ha de tenir en compte altres factors, com ara la
temperatura. Si apliquem els conceptes de la mecànica estadística de Fermi-Dirac, la concentració
d'equilibri d'electrons  a la banda de conducció, n , i de forats positius a la banda de valència, p , hano o

de ser, per unitat de volum,

on N  és la densitat real d'estats d'energia a la banda de conducció i N  la densitat real d'estatsC V

d'energia a la banda de valència, i tenen com a valors
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(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

(2.14)

(2.15)

donat que n  = p  = n , i que el producte n.p té un valor constanto o i

i el nombre de portadors intrínsecs va

així la conductivitat valdrà

atès que un increment de temperatura permet el pas de més electrons a la banda de conducció, la
conductivitat s'incrementa, i com més gran sigui el valor d' E  la conductivitat serà més baixa, perquèg

cal més energia per a la promoció d'electrons.

2.1.2 Semiconducció extrínseca

Considerem un material semiconductor, com ara el Si. Si en aquest material hi fem entrar en solució
sòlida substitucional àtoms d'un element pentavalent com el P, cada àtom de P desplaça de la seva
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Fig. 2.5 Trajectòria inicial del cinquè electró

Fig. 2.6  a) col·locació inicial del cinquè
electró; b) promoció a la banda de conducció

posició cristal·logràfica un àtom de Si. Atès que la valència del Si és quatre i la del P és cinc, només
quatre dels cinc electrons del P poden participar de l'enllaç. El cinquè electró no fa cap enllaç covalent
amb cap àtom de Si i inicialment continua essent atret per l'àtom de P (figura 2.5).

Si fem un càlcul aproximat de l'energia d'enllaç d'aquest cinquè electró desplaçant-se per la xarxa del
Si,  ens donaria un valor de 0,1 eV. En realitat aquest valor és d'uns 0,05 eV. És a dir, només cal
aportar una energia de 0,05 eV per separar aquest electró del nucli  de P i perquè participi de la
conducció elèctrica. Si tenim en compte que l'energia del gap per al silici és d' 1,1 eV, en el model
de bandes podem situar aquest cinquè electró en un nivell energètic Ed, o nivell donador, molt proper
al nivell inferior de la banda de conducció, Ec, de forma que Ec - Ed • 0,05eV (figura 2.6). Amb una
petita addició d'energia, ja sigui energia tèrmica ( E = kT = 0,025 eV  per a T = 293 K) o bé
l'aplicació d'un camp elèctric, aquest electró passarà a la banda de conducció.
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Fig. 2.7 a) nivell energètic buit; b) promoció d'un
electró des de la banda de  valència i creació d'un
forat

(2.16)

Aquest procés implica la conducció per càrregues extrínseques a les pròpies del silici, i es converteix
el material en un semiconductor extrínsec. Com que en aquest cas les càrregues  són electrons  que
queden situats a la banda de conducció, el material s'anomena semiconductor extrínsec tipus n , i el
material que hem fet entrar en solució sòlida, el P en aquest cas, s'anomena substància dopant.

Ja que també hi és subjacent el comportament intrínsec de semiconducció per electrons i forats del
propi silici, i que amb el dopatge  hem introduït un excés d'electrons al sistema, els portadors en
majoria són els electrons, i els forats seran els portadors en minoria.

Si, en canvi, a la xarxa cristal·logràfica del Si introduïm, en solució sòlida substitucional, àtoms
d'elements trivalents com l'Al tindrem un efecte contrari. En tenir únicament tres electrons de
valència, cada àtom d'Al es troba amb un enllaç sense completar. L'energia necessària perquè un
electró del Si passi a ocupar aquest enllaç és, en aquest cas, de 0,057 eV. Si es fes aquesta transició,
l'electró del Si deixaria un forat a la banda de valència i passaria a un nivell energètic Ea, o nivell
aceptador d'electrons. Com que en aquest cas tindrem un excés global de forats, aquests passarien a
ser els portadors en majoria. El material s'anomena semiconductor extrínsec tipus p, i la substància
dopant serà una impuresa acceptadora d'electrons.

Atès que, en un semiconductor extrínsec, l'addició d'elements dopants modifica la distribució de
càrregues al voltant del nivell de Fermi, aquest es veurà també modificat. La nova situació del nivell
de Fermi vindrà donada en el cas d'un semiconductor tipus n, per 
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(2.17)

(2.18)

(2.19)

i per a un semiconductor tipus p,

on N  és la densitat de portadors tipus n i N  la de portadors tipus p. És a dir, a mesura quen p

s'incrementa el nombre de portadors a la banda de conducció, el nivell de Fermi s'apropa a aquesta,
i quan ho fan els portadors a la banda de valència (forats), el nivell de Fermi descendeix.

2.1.3   Efectes de la temperatura en la conductivitat de semiconductors

La variació de la temperatura en un material semiconductor té diferents efectes, ja que afecta tant la
mobilitat com la densitat de portadors. 

La mobilitat de portadors es veu afectada per la dispersió d'aquests en el seu desplaçament a través
del material. Un increment de temperatura implica un increment d'energa tèrmica. Si no hi ha
electrons lliures, aquesta energia tèrmica és l´energia vibratòria dels àtoms al voltant de les seves
posicions en la xarxa cristal·lina. Aquesta energia tèrmica es pot considerar present en forma de
vibracions de la xarxa, com una sèrie d'ones superposades de so o de deformació. El quàntum
d'energia vibratòria o elàstica rep el nom de fonó i, d'aquesta forma, un increment de temperatura
pressuposa una disminució de la mobilitat de portadors, en interaccionar amb els fonons i disminuir
el camí lliure mitjà (disminució del temps de relaxament).

La variació de mobilitat deguda als fonons ve donada per la funció

on a depèn, entre altres factors, de la massa efectiva dels portadors i de la constant d'elasticitat de la
xarxa al llarg d'una direcció determinada ( normalment la [110] ). Aquesta variació de la mobilitat
pels fonons és deguda, doncs, a una dispersió de la xarxa.

En el cas del semiconductor extrínsec s'ha de tenir present, a més, l'existència de nuclis iònics
dopants, acceptors o donadors. Aquests ions els podem considerar com a partícules amb una càrrega
elèctrica determinada, positiva o negativa, segons si són donadors o acceptadors. Els efectes de
l'energia tèrmica sobre aquestes impureses són diferents que en el cas de partícules neutres. En aquest
cas, la mobilitat associada a aquestes impureses ionitzades ve donada per
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(2.20)

(2.21)

Fig.2.8 Mobilitat en funció de la temperatura en un
semiconductor intrínsec (1) i en un d´extrínsec (2)

que és important a baixes temperatures o quan la concentració d'aquestes impureses és
extràordinariament elevada.

La mobilitat global vindrà donada per

d'on

El valor de la constant, b, depèn també, entre altres factors, de les masses efectives, de la constant
dielèctrica del material semiconductor i de la densitat d'impureses ionitzades.

La influència de la temperatura sobre la densitat dels portadors en un semiconductor intrínsec es va
fer evident anteriorment. A mesura que s'incrementa la temperatura hi ha més energia per
promocionar electrons des de la banda de valència a la de conducció i en conseqüència, s´incrementa
el nombre de portadors. La relació és una funció lineal si prenem logaritmes decimals (figura 2.9).
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Fig 2.9 Concentració de portadors en funció de la temperatura per a
un semiconductor intrínsec 

Fig. 2.10 Concentració de portadors en funció de la temperatura per a un
semiconductor extrínsec

La temperatura influeix, en els semiconductors extrínsecs, modificant la densitat de portadors
majoritaris en tres etapes ben diferenciades (figura 2.10).
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Fig. 2.11 Estructura de bandes

En la primera etapa, l'energia tèrmica serveix per ionitzar les impureses, incrementant la densitat de
portadors extrínsecs a mesura que creix la temperatura. Si la temperatura continua creixent, els nivells
donadors o acceptadors poden quedar exhaurits, i la densitat de portadors es torna insensible a la
temperatura: és la regió d'esgotament.

A temperatures encara més elevades, hi ha prou energia perquè els electrons puguin ser excitats
directament des de la banda de valència a la de conducció i, si aquesta promoció és prou elevada, els
electrons i forats creats així superen substancialment el nombre limitat de portadors extrínsecs i la
conducció es torna intrínseca.

Encara podríem veure un altre efecte de la temperatura en un material semiconductor. Un increment
de temperatura comporta en general, una expansió (dilatació) tèrmica de la xarxa, amb un increment
de les distàncies interatòmiques. Si observem l'estructura de bandes per al silici, tal com es veu a la
figura 2.11, podem veure que una expansió tal disminueix l'amplada de la banda prohibida i fa més
fàcil la promoció intrínseca. Aquest fenomen, però, és pràcticament negligible en comparació amb
els anteriors.

2.1.4 Comportament òptic

Fins ara només hem parlat de possibles transicions electròniques, des de la banda de valència a la de
conducció, per excitació tèrmica o aplicació de camps elèctrics molt importants.

Considerem un semiconductor exposat a radiacions electromagnètiques. Aquestes radiacions estan
quantitzades de forma que tenen una energia E = h< i reben el nom de fotons. Si l'energia d'aquests
fotons és h< = Eg, on Eg  és l'interval d'energia entre les bandes de valència i de conducció, els
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Fig. 2.12  Generació de parells electró-forats per irradiació

Fig. 2.13  Procés de recombinació

fotons poden ser absorbits pel material i aquesta energia promociona electrons a la banda de conducció
i es generen parells electró-forat.

Si aturem la irradiació, els electrons tornen a la banda de valència i es combinen amb els forats
prèviament creats. Aquest procés invers rep el nom de recombinació, i anirà acompanyat del
despreniment d'un fotó d'energia igual a la del gap.

Ara bé, en qualsevol procés de recombinació s'han de conservar tant l'energia total com la quantitat
de moviment p ( p = mv ). Recordem les gràfiques E(k): si les bandes de conducció i de valència
tenen separació mínima d'energia en k = 0, aleshores és possible que es puguin produir transicions
verticals, en les quals un electró proper al nivell inferior de la banda de conducció es recombini amb
un forat situat al nivell superior de la banda de valència. En aquest cas parlarem de gap o transició
directa, i el procés anirà acompanyat de l'emissió d'un fotó d'energia  h< = E  - E .c v
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Fig. 2.14.  Recombinació a través de transició directa

(2.22)

(2.23)

En canvi, si els electrons del nivell inferior de la banda de conducció tenen una quantitat de moviment
diferent dels forats al nivell superior de la banda de valència, parlarem de gap o transició indirecta.

De la mecànica quàntica recordem que

aleshores, si aquesta separació mínima entre bandes es per k … 0, la conservació de la quantitat de
moviment exigeix una transferència de quantitat de moviment, és a dir, d'energia a la xarxa
cristal·lina. En lloc d'emetre llum, la recombinació també comporta un escalfament del material per
l'emissió de fonons (quàntums d'energia tèrmica o vibratòria).

Aquests fenòmens són el fonament de la fotoconductivitat. L'absorció de radiacions implica un
increment de la conductivitat. La recombinació per polarització d'un material semiconductor origina
fotons (emissió de llum si el valor de )E  és l'adient). El règim de recombinació és proporcional alg

nombre de portadors en minoria generats (parells electró-forat) i vindria donat per una funció
exponencial negativa. Però, a més d'aquests portadors, intervenen altres factors en aquest procés.

Ja hem vist que la recombinació requereix que tant l'energia com la quantitat de moviment s'han de
conservar en cada procés unitari. Únicament quan els portadors afectats tinguin exactament la quantitat
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Fig. 2.15.  Recombinació per  transició indirecta

Fig. 2.16  

de moviment correcta es produirà directament la recombinació. En altre cas cal que els fonons entrin
en el procés per facilitar la conservació de la quantitat de moviment. Però la possible existència de
nivells energètics dintre de la regió d'energia  prohibida  facilitaria també aquest procés, fent possibles
transicions intermèdies per als electrons i per als forats.

Aquests nivells energètics localitzats dintre de la banda d'enegia prohibida es coneixen com a centres
d'atrapada o trampes i permeten transicions parcials d'electrons o de forats, o de tots dos
simultàniament, i en aquest darrer cas es converteixen en centres de recombinació (figura 2.16).
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Fig. 2.17. Espectre electromagnètic

Atès que aquests centres d'atrapada normalment estan fortament acoblats a la xarxa cristal·lina,
l'energia i la quantitat de moviment dels portadors implicats en aquestes transicions es poden convertir
en vibracions de la xarxa (fonons) o, eventualment, en energia electromagnètica (fotons).

Aquestes trampes són degudes a impureses cristal·logràfiques, incloent-hi àtoms d'altres elements.
Com a impureses importants cal destacar la possible presència d'àtoms divalents, com Cu o Ni, que
originen l'aparició d'un nivell receptor molt proper a la banda de valència i un altre nivell d'atrapada
situat en una posició més intermèdia, dintre d')E , i que funciona com a centre de recombinació.g

Altres imperfeccions importants són les dislocacions, fonamentalment les de vora o cantell, que també
originen nivells receptors d'atrapada dintre de la regió prohibida i que molt sovint proporcionen una
contribució important a la recombinació electró-forat. La gran presència de defectes cristal·logràfics
en la superfície d'un sòlid provoquen que en aquestes regions la quantitat de trampes sigui més
important i la vida d'aquests portadors, en minoria, sigui més curta. 

L'emissió de radiacions electromagnètiques, en forma de fotons, també es pot veure estimulada per
altres mecanismes, com ara el bombardeix  amb electrons, amb ions, per escalfament, etc.

2.2 Materials semiconductors

Els materials semiconductors de més àmplia utilització industrial són dos dels elements del grup IV
de la taula periòdica: el silici i el germani. Ambdós tenen l'estructura cúbica del diamant, amb quatre
electrons de valència que formen essencialment enllaços covalents. També trobem una gran quantitat
de compostos semiconductors, bàsicament compostos intermetàl·lics binaris o ternaris, en els quals
la mitjana de valència és també de quatre.

2.2.1 Silici i germani

Els elements del grup IVB de la taula periòdica són C, Si, Ge, Sn i Pb. El C pot formar, sota la
varietat al·lotròpica del diamant, enllaços totalment covalents, amb orbitals híbrids sp , presentant una3

E  molt elevada (5,3 eV) i essent totalment aïllant a temperatura ambient. A mesura que s'incrementag
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el nombre atòmic dins d'una columna de la taula periòdica, disminueix la fortalesa dels enllaços i
apareixen enllaços mixtos covalents-metàl·lics. 

Com a conseqüència d´això disminueix E  i obtenim elements semiconductors com el Si (E  = 1,11g g

eV) i el Ge  (E  = 0,67 eV), un element que depenent de la temperatura es pot considerar metàl·licg

(temperatura ambient) o semiconductor (per sota de -19  C) com és l'estany, i un element metàl·lic0

com ara el plom. Exceptuant el carboni, la resta d'elements no es troben a la natura en estat lliure,
sinó en forma de compostos.

El germani es troba combinat amb altres elements, formant part de diversos minerals, principalment
l´argirodita (4 AgS  . GeS ) i la germanita (7  CuS. FeS. GeS ). Els principals països productors són2 2 2

Bolívia, els EUA, Rússia, el Japó, Shaba i Namíbia. Es pot refinar amb relativa facilitat per convertir-
lo en un semiconductor intrínsec.

El silici és un element molt abundant a l'escorça terrestre en forma de SiO , silicats o clorurs. Malgrat2

la seva abundància, i a causa de la presència de certs elements, és molt difícil de refinar, per la qual
cosa les seves aplicacions són bàsicament com a material extrínsec.

Tots dos elements poden ser dopats amb elements del grup IIIB ( B, Al, Ga, In ) per formar materials
tipus p, i amb elements del grup VB ( N, P, As, Sb ) per obtenir materials tipus n. Les energies
d'ionització de les impureses en aquests elements varien d'acord amb la taula 2.1.

Si bé la mobilitat dels portadors en el Ge és més elevada (0,36 m /V·s pels electrons), el seu més2

elevat preu fa que sigui el segon més utilitzat. Les seves aplicacions bàsiques són també molt
comunes: díodes, transistors, etc., i queden pràcticament exclosos de les aplicacions òptiques, pel fet
que tots dos tenen gap indirecte, produint les recombinacions bàsicament fonons i no fotons. En
aplicacions optoelectròniques sí que es fa servir silici, però com a receptor de radiacions, no com a
emissor.

Taula 2.1

Material Nre. atòmic Grup Tipus
Energies d'ionització (eV)

en el Ge en el Si

B   5 III p 0,0141 0,045
Al 13 III p 0,0102 0,057
Ga 31 III p 0,0108 0,065
In 49 III p 0,0112 0,160

P 15 V n 0,0120 0,044
As 33 V n 0,0127 0,049
Sb 51 V n 0,0096 0,039
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Fig. 2.18  Emissió radiativa en el silici per recombinació esglaonada

Per aplicacions òptiques s'han desenvolupat dos tipus diferents de silici: el silici amorf hidrogenat i
el silici porós. Tots dos tenen en comú un ordenament real no totalment de llarg abast, no cristal·lí.

En el silici amorf aquest ordenament és de curt abast, i l'addició d'hidrogen provoca un eixamplament
del gap fins arribar a 1,7 eV, com també una disminució de la densitat d'estats dintre del gap, molt
elevada inicialment degut al desordre estructural. 

En el silici porós, l'ordenament inicial és de llarg abast (material cristal·lí), però la dissolució
electroquímica del silici, fent servir HF com a  electròlit, provoca una estructura semblant a una
esponja monocristal·lina, amb petits nanocristalls (d´uns 3 nanòmetres) interconnectats entre si, i amb
una superfície recoberta d'enllaços silici-hidrogen (deguts a l'àcid fluorhídric), molt semblant a la del
silici amorf hidrogenat. També aquí es produeix una E  més gran i, unit a una passivació (oxidació)g

superficial, s'obté una luminiscència relativament important.

Un altre intent de provocar luminiscència en el silici consisteix en l'addició d'impureses metàl·liques
com el coure o el cesi ( MIGS: Metal Induced Gap States ), que introdueixen estats energètics dintre
del gap que faciliten la recombinació "directa" per escales, tal com es veu a la figura 2.18.

2.2.2 Compostos semiconductors

Hi ha molts materials compostos que tenen un comportament de semiconductor. Els més importants
són compostos intermetàl·lics basats en dos elements, un de més electropositiu i l'altre més
electronegatiu, amb una valència mitjana de quatre. Aquests compostos es poden formar bàsicament
escollint de forma adient elements adjacents al grup IV de la taula periòdica, tal com es veu en la
figura 2.19.
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Fig 2.19  Grups II a VI de la taula periòdica per obtenir materials semiconductors

Fig. 2.20

Així, podem formar compostos semiconductors agafant elements del grup III amb elements del grupV
(compostos de la família III-V) o elements del grup II amb elements el grup VI (compostos de la
família II-VI).

Si anem baixant dintre d'una mateixa família es produeix un increment de la massa molecular del
compost, els àtoms són més grans i més pesats. Com a conseqüència d’això es produeix un increment
del paràmetre reticular de les xarxes cristal·logràfiques. Els electrons més externs, en general, no
estan tan lligats als seus nuclis. Tot plegat fa que la separació entre bandes vagi disminuint i
s'incrementa la mobilitat dels electrons (figura 2.20).
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Fig. 2.21

Fig. 2.22  Estructura de l´esfalerita

Si ara analitzem el que passa quan ens desplacem des de la família III-V a la II-VI, observarem que
en aquest darrer cas s’incrementa la diferència del caràcter electronegatiu dels elements, que origina
un increment del caràcter iònic dels enllaços que fa que la separació entre bandes sigui més gran que
per als compostos III-V del mateix període; també es produirà una disminució de les mobilitats
electròniques (figura. 2.21).

Els compostos intermetàl·lics dels grups III-V tenen l'estructura de l'esfalerita (blenda) (figura
2.22).La malla dels cations és ccc i els anions ocupen els llocs intersticials de les diagonals internes.
Els electrons tenen gran mobilitat, i per tant, una conductivitat elevada.
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L'energia d'ionització és petita i l'interval d'energies prohibides (Eg) és relativament gran segons la
taula següent.
       
Taula 2.2

Compost Eg  (eV)

AlP 3

AlAs 2,3

GaP 2,25

AlSb 1,52

GaAs 1,34

InP 1.27

GaSb 0,70

InAs 0,33

InSb 0,18

           

Tots aquests compostos tenen una Eg més gran que les dels elements components i són de gap directe.
Tenen una gran flexibilitat en el tipus d'impureses donadores o acceptores que se'ls pot agregar.
Aquest és el cas del dopatge del GaAs amb Ge, on podem obtenir un semiconductor  tipus n si el Ge
substitueix àtoms de Ga, o de tipus p si el Ge substitueix àtoms d'As.

L'GaAs es fa servir en díodes túnels, làsers i leds. Aquest compost té actualment una gran aplicació
atès que la massa efectiva dels seus electrons és inferior a la dels electrons del Si i, per tant,
adquireixen major velocitat (500 Km·s  en 0,1 µm). A causa d’ aquesta velocitat,  en microelectrònica-1

té lloc el fenomen del transport balístic (moviment d'electrons sense pèrdua significativa d'energia).

Per entendre la diferència entre la mobilitat dels electrons en el Si i a l'GaAs, només cal analitzar les
gràfiques E-moment lineal d'aquests dos materials (figura 2.23). El pendent i la corbatura de la
superfície de la banda de conducció indiquen, respectivament, la velocitat i l'acceleració dels electrons
portadors de corrent, i aquests electrons tenen tendència a ocupar els estats d'energia més baixa. 

En el cas del silici, les valls on els electrons són capturats (ambdós costats del cantell central)
presenten una corbatura ampla, que posa de manifest que la massa efectiva dels electrons de baixa
energia és gran.

En el cas de l'GaAs el mínim de la banda de conducció està situat a la vall central, estreta; això indica
que els electrons de baixa energia d'aquest material tenen una massa efectiva més petita i, per tant,
poden assolir velocitats més altes que en el silici sota la influència del mateix camp elèctric, i
proporcionen respostes més ràpides en les seves aplicacions.
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Fig  2.23  Estructures de bandes del Si davant l'GaAs, mostrant la superfície de Fermi

Fig 2.24   

Un dels problemes que planteja l'GaAs davant el Si és el major nombre de defectes estructurals, ja
que el seu ordenament total és més difícil a causa de l'obligada alternança dels àtoms de Ga i d'As en
les seves posicions reticulars. També presenta el problema de la no-continuïtat cristal·logràfica total
quan es vol desenvolupar una estructura d'GaAs sobre un substrat de Si, tècnica àmpliament utilitzada
en microelectrònica, i motivat en aquest cas per la diferència de paràmetres cristal·logràfics (figura
2.24).
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Fig.2.25 Estructura de wurtzita

El GaP s'utilitza en díodes electroluminiscents i el InSb en cèl·lules fotoresistives.

Els compostos intermetàl·lics dels grups II-VI poden ser aïllants o semiconductors. Els tres més
coneguts són:

 Taula 2.3

Compost Eg (ev) Estructura

CdS 2,45 wurtzita

CdSe 1,80 wurtzita

CdTe 1,45 esfalerita

S'utilitzen primordialment en cèl·lules fotoelèctriques i com a resistències LRD (la il·luminació
provoca generació i, en conseqüència, més concentració de portadors, més conductivitat).

Els  compostos intermetàl·lics dels grups IV i VI són bàsicament compostos de Pb amb S, Se o Te.
Tots són semiconductors amb un interval d'energies prohibides comprès dintre de la regió de
l'infraroig, per tant, la seva aplicació fonamental serà en cèl·lules fotoelèctriques que hagin de
treballar en aquesta regió.
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Fig. 2.26

Taula 2.4

Compost Eg (ev) Estructura

PbS 0,37 ccc

PbSe 0,27 ccc

PbTe 0,33 ccc

Per tal de millorar el rendiment de les transmissions òptiques, s'han desenvolupat una sèrie de
materials semiconductors ternaris i quaternaris basats en els elements i compostos anteriors. Si agafem
Ga, As i Al, podem fer un semiconductor d’arseniur de gal·li i alumini, de forma que el gap resultant
tindrà un valor intermedi entre el GaAs i  l’AlAs (figura 2.26); de la mateixa forma podríem formar
el semiconductor quaternari InGaAsP, etc.

Un altre compost semiconductor amb certes aplicacions és el carbur de silici, que a 500 C i en estat0

pur és un semiconductor intrínsec. Té l'estructura de l’esfalerita. El podem dopar amb alumini i
convertir-lo en un semiconductor tipus p, i amb nitrogen i convertir-lo en un semiconductor tipus n.
La seva utilització principal és com a varistor (resistència variable amb la tensió, útil en proteccions).
També es fa servir en aplicacions òptiques, dopat amb nitrogen, perquè proporciona una radiació amb
una longitud d'ona de 480 nanòmetres (dintre del blau), si bé el seu rendiment és molt baix (0,04
lumens/w) en ser de gap indirecte.
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Una gran quantitat d´òxids també poden ser semiconductors. L´òxid de zinc (ZnO), per exemple, té
un interval d'energies prohibides molt elevat (3,3 eV). Si aquest compost s'escalfa en una atmosfera
de vapor de Zn, els àtoms de Zn es difonen de forma intersticial a la malla de l'òxid, donen electrons
a la banda de conducció i converteixen el material en un semiconductor tipus n . La seva utilització
principal és com a resistor.

L'òxid de coure (Cu O) és l'equivalent en tipus p del ZnO; si extraiem un ió Cu  de la xarxa formada2
+

per l'òxid de coure, aquest arrossega un electró de la banda de valència per preservar la neutralitat i
fa que l'enllaç no saturat d'oxigen actuï com a nivell acceptor (tipus p).

Els òxids dels metalls de transició tenen un comportament més complicat atès a que els orbitals d dels
metalls de transició no estan plens. Quan s'enllacen amb l'oxigen, aquest omple la banda 2p i els
nivells exteriors dels cations resten buits a causa de la transferència. Ara bé, els nivells 3d i 4d es
poden eixamplar i solapar amb bandes parcialment plenes i això fa possible la conducció. Aquest és
el cas del TiO. La majoria d'aquests compostos s'utilitzen com a termistors (resistències variables amb
la temperatura).

També s'ha observat semiconducció en algunes substàncies orgàniques com les ftalocianines (colorants
vegetals, com ara la ftalocianina cúprica anomenada blau B sòlid, que presenta àtoms de coure
enllaçats covalentment amb els àtoms de nitrogen de les cadenes orgàniques), i en hidrocarburs
aromàtics com el benzè, l'antracè, la naftalina, el naftalè, etc. Aquests compostos assoleixen energies
de gap d'uns pocs electrovolts, amb una mobilitat dels portadors molt baixa.

2.3 Microelectrònica

Les necessitats de la indústria electrònica de reduir al màxim les dimensions dels components i dels
circuits, i de funcionament d’aquests amb un consum mínim de potència, comporta fer servir materials
d'elevadíssima puresa, tant química com criatal·logràfica, com també tecnologies de producció adients
a aquesta miniaturització. El pas previ serà sempre obtenir materials d'elevada puresa química; a
continuació s'obtindran materials sense defectes cristal·logràfics (monocristalls), per tal de poder
confeccionar després dispositius de semiconductors i circuits integrats. A continuació analitzarem
aquestes tres etapes, fonamentalment la darrera, la microelectrònica en sí.

2.3.1 Obtenció del material de base

Mètode de purificació per zones

Ja hem comentat que elements com el germani o el silici no es troben lliures, sinó formant una sèrie
de compostos (òxids i clorurs principalment). La indústria metal·lúrgica proporciona, després d'una
sèrie de processos de refinament, elements amb una puresa molt elevada, però insuficients per a la
indústria electrònica. Com que l'element més important per aquesta indústria és el silici, en endavant
ens referirem a ell principalment, tot i tenir en compte que els processos i les tècniques són
d’utilització comuna.
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Fig 2.27 Mètode de purificació per zones

Fig 2.28

Per obtenir una puresa més elevada es fa un refinament per zones, seguint processos fisico-químics
basats en la segregació d'impureses dissoltes durant la solidificació en desequilibri

Consisteix bàsicament en un tub de quars, refractari, dintre del qual hi ha un gresol on es col·loca el
material a refinar. Per evitar la contaminació amb impureses no desitjades es fa passar un corrent d'un
gas inert, com ara l'argó. La solidificació progressiva del material es fa mitjançant bobines d'inducció.
En un moment donat només es fon una porció de la barra del semiconductor mitjançant una font de
calor que sol ser una bobina d'inducció d'alta freqüència. A mesura que es desplaça la bobina, la zona
fosa es desplaça amb ella i el líquid que queda enrere va solidificant. La longitud de la zona fosa l serà
constant si la potència que alimenta la bobina, la velocitat de desplaçament, el medi ambient etc.
resten constants. A causa del règim de solidificació, no hi ha difusió en estat sòlid, i en l'estat líquid
la difusió és tan ràpida que el líquid és perfectament homogeni. A la figura 2.27 es  pot veure
l'esquema del procés.

Considerem que el Si o el Ge formen amb la impuresa B una solució sòlida de concentració inicial
homogènia C  de B. Suposem que l és constant. Si referim la peça cilíndrica a un sistema d'eixos X-Y,0

x serà l'extrem de l'esquerra. Per tant, la fusió comença a  l'extrem esquerre i es desplaça cap a la
dreta. El procés general de solidificació té un diagrama com el de la figura 2.28.
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(2.24)

Fig 2.29

(2.25)

La relació entre la concentració d'impuresa en el sòlid (C ) i el líquid (C ) és una constant K,s l

anomenada constant de segregació,

si k ‹ 1, el sòlid és més pur que el líquid.

Suposem que la zona fosa de secció transversal unitària recorre un dx, tal com veiem a la figura 2.29.
A l'extrem esquerre, el material que hi ha en el volum dx està en via de solidificar i l'altre en via de
fondre. Una barra que se solidifica des d'un extrem, desplaçant contínuament la superfície de contacte
líquid-sòlid, deixa el material més pur i útil a l'extrem inicial de solidificació (esquerre de la barra a
les figures anteriors) i les impureses queden dins la zona líquida, amb la qual cosa aquestes es
desplacen cap a l'extrem contrari de la barra.

Suposem que la zona fosa, de secció transversal unitària S, es desplaça una distància dx, segons la
figura 2.29. A l'extrem de l'esquerre es produeix un volum sòlid de gruix dx i de concentració
Cs=K·Cl, essent Cl la concentració de la impuresa en el líquid.

La quantitat d'impuresa que abandona la zona a l'extrem de solidificació és:
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(2.26)

(2.27)

(2.28)

(2.29)

(2.30)

(2.31)

on S és la secció i * la densitat.
A l'extrem de la dreta d'aquesta zona, la porció dx està fosa. Com que la seva concentració
d'impureses és C , una quantitat C dx·S·* d'impuresa entra a la zona. El regim d'acumulació0 0··

d'impuresa és el que entra menys el que surt,

però C = C ·K ==> C = C  / Ks l  l s

o bé 

    
Integrem aquesta equació entre els límits donats per les posicions x = 0 i x = x; per als quals tindríem
C =KC  i C  i, atès que al principi del procés C  = C  i  C =KC ,s l s l 0 s 0 
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(2.32)

(2.33)

(2.34)

Fig. 2.30

Si es fessin n passades de la bobina (o es posessin n bobines en sèrie),

 
d'aquesta forma aconseguiríem acumular les impureses a la dreta de la barra. Si representem
gràficament Cs/Co davant x, obtenim la figura 2.30.

Quantes més passades, més gran serà la purificació obtinguda, que pot arribar a reduir el nivell
d'impureses al terç esquerre de la barra a 10  de la seva magnitud original; d'aquesta forma obtenim-6

un material de base molt pur o puríssim. Si se n'aprofités el procés podria ser útil tant per a la
fabricació d'intrínsecs com per a la d'extrínsecs, dopant-lo amb determinades substàncies.
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Fig. 2.31 Mètode de zona flotant vertical

D'entre els problemes derivats de l'esquema anterior, n’hi ha un de molt important que és la
contaminació deguda al gresol. Aquest es resol en gran part fent servir un procediment anomenat de
la zona flotant vertical. En aquesta  tècnica el lingot es col·loca verticalment i subjectat per les dues
extremitats en un tub de quars, amb el buit fet a l'interior. La zona fosa es fa prou petita de manera
que es mantingui unida per tensió superficial a les parts inferior i superior que estan sòlides. Així es
prescindeix del gresol i s'obtenen cristalls d'una puresa extraordinària.

L'element calefactor és normalment una bobina A.F. (alta freqüència) que es desplaça des de baix fins
a dalt al llarg del lingot, tot creant un anell líquid que arrossega les impureses. El líquid d'aquest anell
no flueix perquè és mantingut per la tensió superficial del lingot. La velocitat de desplaçament de la
bobina és d'aproximadament 2 mm/minut, la zona fosa té una amplada d'1,3 mm. En el cas del silici,
les impureses més comunes són el B, el Fe, el Cu, l' Al  i el Mg, així com el P i l'As. La majoria
d'aquestes impureses s'evaporen i són eliminades per la bomba de buit; el B, no volàtil, ha de ser
tractat amb vapor d'aigua, es transforma en B O  volàtil i aleshores pot ser eliminat.2 3

Aquest material de base és policristal·lí. Per a un millor funcionament dels dispositius electrònics,
normalment és desitjable poder disposar d'un únic cristall de material semiconductor, sobre el qual
poder conformar les diferents zones de dopatge o dispositius en general.

Obtenció del lingot monocristal·lí

El terme monocristall ve referit a un gra cristal·lí aïllat en el qual predominen una xarxa cristal·lina
i una orientació úniques.
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Fig. 2.32 Mètode de solidificació dirigida

Una vegada hem obtingut material de base de gran puresa, el farem servir per aconseguir varetes
monocristal·lines o monocristalls. Poden arribar a tenir una puresa molt elevada o estar dopades
selectivament en p o en n. Hi ha diverses tècniques que descrivim a continuació. 
El mètode de solidificació dirigida és el més econòmic i directe d'obtenció de monocristalls i
consisteix essencialment en un gresol ple de material fos que es refreda gradualment d'un extrem a
l'altre. La configuració normal del sistema és vertical amb el material fos dins un gresol que és
refrigerat a la seva base.

El gresol té dues cambres separades per una paret i comunicades a través d'un petit orifici que permet
el creixement d'únicament un dels grans columnars que es formen a la zona basàltica (figura 2.32).

El  mètode de Czochralski (CZ) és el mètode més utilitzat i data de 1918 tot i que la seva importància
real no comença fins a 1950. El procés consisteix a submergir part d'un silici monocristal·lí, que
serveix de "llavor", dins un gresol que conté el material fos, i s'espera un temps suficient per tal
d'arribar a l'equilibri termodinàmic (figura 2.33). El cristall es va aixecant lentament i amb un
moviment simultani de rotació, amb la qual cosa el Si es va solidificant al voltant de la llavor i el
lingot va creixent. L'atmosfera del recipient és normalment un gas inert o preferentment el buit. Si
s'inclouen unes impureses determinades, bé al gresol o bé a l'ambient, el monocristall creixerà ja
dopat. El lingot obtingut d'aquesta forma creix segons una direcció determinada, normalment la
{111}; a causa de la constant de segregació hi pot haver una petita diferència de concentracions de les
impureses en el lingot dopat.

D'aquesta forma es poden aconseguir cristalls d'uns 200 mm de diàmetre i diversos metres de
llargada, en el cas del silici. És difícil obtenir diàmetres més grans perquè els corrents incontrolats de
fluid de silici fos fan perdre la uniformitat als cristalls. Aquests corrents s'originen per diferències de
temperatura i densitat en la massa fosa. Per moderar el moviment del fluid s'aconsegueix una certa
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Fig. 2.33 Mètode de Czochralski

millora introduint el gresol en un camp magnètic. Com que la gravetat és una de les causes d'aquests
corrents sembla molt interessant la possibilitat de treballar en estacions espacials per tal de fer créixer
cristalls de diàmetres més grans. En el cas dels compostos intermetàl·lics aquestes restriccions són
encara més severes a causa de la seva estructura multiatòmica. 

Un altre mètode menys emprat és el mètode de Bridgman-Stockbarger, el qual consisteix en un forn
separat en dues zones, una de superior a una temperatura lleugerament superior a la temperatura de
solidificació (zona calenta) i una d'inferior a una temperatura una mica inferior a la temperatura de
solidificació (zona freda); en aquest s'introdueix un gresol, que baixa des de la zona calenta a la zona
freda. Aquest gresol té forma cònica de manera que la grandària de l'extrem inferior sigui l'adient per
tal que quan el gresol entri en la zona freda únicament es formi un sol nucli, i així en anar descendent
la resta de líquid vagi solidificant-se sobre aquest únic nucli format i, per tant, s’obtingui un sol
monocristall.

Hi ha d'altres mètodes, com el mateix de refinament per zones, però que no es fan servir tant. En el
cas de la fabricació de compostos semiconductors també es fan servir tècniques basades en processos
físico-químics, com la solució, la síntesi i la difusió.
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Fig. 2.34 Oblia tipus {111} n

Preparació de l'oblia

Després d'obtingut el lingot s'hi han de fer una sèrie d'operacions per aconseguir el producte final en
forma de disc (oblia). La majoria d'operacions necessàries són de naturalesa mecànica i, donada
l'extraordinària duresa del Si, la mecanització es fa amb diamants industrials.

Primerament es tallen les puntes al lingot, ja que aquestes presenten més irregularitats, tant de forma
com de composició. Posteriorment se li fa un tornejat per ajustar el diàmetre de lingot, ja que
normalment se'l fa créixer amb un diàmetre lleugerament superior al de les oblies de servei final; cal
fer-ho perquè el control d'elaboració no és prou precís per les necessitats de la microelectrònica. En
aquest mateix procés se li fan al llarg d'unes generatrius del lingot uns plans de referència
normalitzats, que indicaran la direcció preferent de creixement i el tipus de dopatge.

Posteriorment es talla el disc en oblies mitjançant una serra de disc intern o bé amb làser, sempre
refrigerant la zona de tall. A continuació s'arrodoneixen els cantells de l'oblia i es passa a la
conformació definitiva rectificant les cares fins assolir l'ajust del gruix. La darrera operació consisteix
a polir les cares per donar un acabat especular i deixar unes toleràncies molt estrictes de rugositat i
planitud. Aquest poliment es fa normalment amb una suspensió col·loïdal de SiO  (d'un diàmetre mitjà2

de 100 Å) en NaOH que produeix un efecte químic.

En tot aquest procés es perd una gran quantitat de material que, depenent de la tecnologia emprada, pot
arribar fins i tot al 50% del lingot original. En el cas de silici, l'amplada final de l'oblia és normalment
de 0,3 mm, amb una tolerància d'altura entre punts contraris (del mateix diàmetre) d'uns 10 Å.

2.3.2 Tecnologia de semiconductors

La tecnologia de semiconductors es basa en els processos següents:

* Oxidació

* Difusió
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Fig. 2.35

* Deposició epitaxial

* Implantació iònica

Oxidació

La base d'aquesta tecnologia està en la propietat del SiO  de servir com a màscara per a la difusió (o2

implantació) d'impureses. Per altra part, l'estabilitat dels dispositius i microcircuits s'obté mitjançant
la funció de passivat que proporciona el SiO  sobre la superfície del silici.2

La tècnica d'oxidació que es fa servir en la fabricació de dispositius és l'anomenada oxidació tèrmica,
la qual es pot donar per via seca (O ), per via humida (H O) i a alta pressió (H O a pressió). 2 2 2

Experiments amb traçadors radioactius i marcadors han demostrat que aquestes reaccions tenen lloc
en la interfase SiO -Si, per difusió de l'espècie oxidant a través de la capa d'òxid existent (figura 2.35).2

Al marge de les propietats físiques del SiO  és interessant conèixer dues facetes d'aquest compost,2

relacionades amb les seves missions en la tecnologia dels dispositius semiconductors:

* servir de màscara per al dopatge del semiconductor

* passivar la superfície

La primera missió permet seleccionar la zona on volem fer el dopatge del semiconductor. En el cas
concret de la tècnica de difusió cal destacar els diferents valors del coeficient de difusió de les
impureses en el Si i en el SiO , observant-se que en el SiO  el seu valor és almenys d'un ordre de2 2

magnitud inferior respecte al Si, a la mateixa temperatura; d´aquesta forma les zones cobertes pel SiO2

no resulten dopades si el gruix d’aquest és suficient.
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(2.35)

(2.36)

La segona de les propietats es relaciona amb dos fets fonamentals. Un és la formació d'enllaços
covalents entre el silici i l'oxigen, la qual cosa elimina una gran quantitat d'enllaços lliures en la
superfície i, per tant, es redueix considerablement la velocitat de recombinació superficial i el nombre
d'estats permesos dintre de la banda prohibida (centres de recombinació). L'altre és la bona estabilitat
química del SiO , que protegeix els dispositius dels canvis en les condicions ambientals (humitat,2

contaminació, etc.). En general aquesta passivació o estabilització no és perfecta a causa de les
possibles impureses químiques o estructurals introduïdes en la capa del SiO  durant el procés de2

formació. 

Difusió

En la tecnologia de semiconductors la difusió té una importància capital, bé com a sistema de dopatge
bàsicament o bé com a fenomen associat a altres processos tecnològics.

Recordem la 2a llei de Fick, anomenada equació de difusió,

on C és la concentració, t el temps, D el coeficient de difusió i x l´espai.

Aquesta equació s'aplicarà a dos casos particulars i fonamentals en la tecnologia:

1) Difusió amb concentració superficial d'impureses constant.

2) Difusió amb quantitat total d'impureses constant.

El primer cas, amb concentració superficial d'impureses constant, és un dels mètodes usuals de formar
unions p-n a partir del mecanisme de la difusió. S´anomena també predeposició i consisteix a sotmetre
el substrat en què es vol formar la unió a un procés tèrmic en un forn en el qual es mantingui una
concentració constant d'impuresa.

La solució de l'equació de Fick en aquest cas es la següent:

on c  és la concentració superficial constant, /Dt és l'anomenada longitud de difusió i erf  és unas c

funció matemàtica d'error, normalitzada i tabulada.

La quantitat total d'impureses per unitat de superficie que s'introdueix durant la difusió val:
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(2.37)

(2.38)

on tenim que c  és la concentració superficial i Q(t) és la quantitat d'impureses. s

El segon cas, on la quantitat total d'impureses és constant, s'aplica quan és necessari formar unions
relativament profundes i amb una concentració superficial d'impureses no gaire elevada. S'efectua el
procés en dos passos, primer una predeposició, com en el primer cas, i després un tractament tèrmic
en una atmosfera que no contingui impureses dopants, anomenat genèricament difusió.

En aquest cas, la solució de l'equació de difusió és

on Q és la quantitat total d'impureses que no varia durant tot el procés i  C  la concentració superficials  

que varia amb el temps 

Aquesta tècnica, si bé és àmpliament utilitzada, té una sèrie d´inconvenients. En primer lloc s´ha de
tenir en compte que la difusió, a través de les finestres obertes en el SiO , té lloc tant2

perpendicularment com paral·lelament a la superfície, i dóna una distribució irregular del dopatge.
També té influència el fet que les espècies que es difonen no són neutres, i tenen diferent mobilitat,
la qual cosa ocasiona una distribució de càrrega no uniforme que provoca l'aparició d'un camp
elèctric, el qual altera el coeficient de difusió. Per altra part  el coeficient de difusió també es veu
modificat per la deformació ocasionada per les impureses difoses en l'estructura cristal·lina.

El procés de difusió es pot realitzar mitjançant diferents tècniques, les quals es classifiquen segons la
forma en què s'utilitzi la font de dopant. Així tenim la tècnica de difusió per font gasosa, per font
líquida i per font sòlida.

En la tècnica de difusió per font gasosa, s'utilitzen substàncies dopants en estat gasós, com per
exemple la fosfina (PH ) o el diborà (B H ). Aquesta tècnica té l'avantatge de tenir un control fàcil3 2 6

de la concentració  del compost dopant, si bé cal destacar l'elevada toxicitat dels compostos emprats.

La tècnica de difusió per font líquida té lloc fent bombollejar un gas portador (generalment N ) a2

través del dopant líquid (POCl  o BBr ) a una temperatura determinada. El N  queda saturat de vapor3 3 2

dopant, que entra en contacte amb la superficie del substracte i, a partir de reaccions químiques
(generalment amb oxigen), s'obté l'element dopant, el qual penetrarà dins el substracte.
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En la tècnica de difusió per font sòlida s'utilitzen òxids de les impureses (P O , B O , Al O , Sb O ),2 5 2 3 2 3 2 5

i la concentració de substància dopant es controla a partir de la seva pressió de vapor.

A part de les tècniques anteriors, hi ha altres mètodes com per exemple la utilització de suspensions
dels òxids dopants que s'apliquen directament sobre el substracte (tècnica Spin-on), o bé la utilització
d'oblies dopants, les quals entren en contacte directe amb les oblies de silici. 

Entre els paràmetres que cal controlar cal destacar la mesura de la profunditat de la capa difosa és a
dir, la profunditat de la unió p-n o n-p, i el càlcul de la seva resistivitat (resistència de capa).

Deposició epitaxial

Un dels més importants i versàtils mètodes de creixement de cristalls per moltes aplicacions és el
creixement d'una capa de cristall sobre una oblia. El substracte cristal·lí pot ser una oblia del mateix
material que es vol fer créixer o de diferent material amb una estructura cristal·lina similar. En aquest
procés el substracte serveix com a model cristal·lí sobre el qual creixerà el nou material, mantenint
l'estructura cristal·lina i l'orientació del substrat. 

Si es fa créixer silici sobre un substrat de silici s'obtenen cristalls de molt alta qualitat; per altra banda,
sovint és desitjable obtenir capes epitaxials de diferent material que el substrat i això es pot assolir
fàcilment si l’estructura cristal·lina i la constant reticular dels dos materials són molt semblants
(isomorfisme). Així es poden fer créixer capes ternàries d'AlGaAs sobre un substrat d'GaAs, o d'GaAs
sobre Ge.

Aquest creixement epitaxial pot donar-se a temperatures considerablement inferiors al punt de fusió
del substrat cristal·lí. Existeixen diferents tècniques de creixement epitaxial:

a) Epitàxia en fase vapor CVD (Chemical Vapor Deposition)

b) Epitàxia en fase líquida LPE (Liquid-phase Epitaxy)

c) Epitàxia per feixos moleculars MBE (Molecular Beam Epitaxy)

Amb aquestes diferents tècniques de creixement epitaxial es poden obtenir gran varietat de cristalls
per múltiples aplicacions i amb propietats específiques dissenyades per aplicacions en electrònica o
en optoelectrònica.

a) Epitàxia en fase vapor 

Els avantatges d'aquest mètode són la baixa temperatura del procés i l'elevada puresa dels cristalls
obtinguts. Les capes cristal·lines poden créixer sobre la superficie del substrat a partir de la
condensació d'un vapor químic de material semiconductor o de mescles de vapors que continguin el
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Fig 2.36 Esquema d'una epitàxia en fase vapor

semiconductor. Alguns compostos, com per exemple l'arseniur de gal·li (GaAs), poden créixer amb
una major puresa i perfecció cristal·lina en comparació amb altres tècniques. 

Aquesta tècnica requereix una cambra en la qual s'introdueixen els gasos, i també un mètode
d'escalfament de l'oblia. És necessari un elevat gradient de temperatures entre la font i el substrat. És
en realitat un procés complex de diversos mecanismes termodinàmics de transport i superficials.

El transport en la fase vapor pot tenir lloc mitjançant diferents reaccions químiques: reducció, piròlisi
o oxidació entre d'altres. Cada una té diferents avantatges o inconvenients segons l'aplicació que es
desitgi.

Centrant-nos en la tecnologia de silici, existeixen tres modalitats:

1. Epitàxia de Si sobre substrat de Si monocrital·lí. És la més utilitzada per fabricar transistors,
circuits integrats bipolars i CMOS. 

2. Epitàxia de Si sobre substrat de safir (Al O cristal·lí). Aquesta tecnologia s'anomena SOS2 3  

(Silicon On Saphire) i s'utilitza per fabricar CMOS de baix consum i resistent a la radiació.

3. Epitàxia de Si sobre aïllant SOI (Silicon On Insulator).

Les reaccions que controlen la deposició, són en general, d'un compost de Si que es redueix en
atmosfera de H  o de piròlisi del silà a T$ 1.100EC, ja que per sota d'aquesta temperatura s'obté una2

capa defectuosa o policristal·lina.
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Per obtenir capes epitaxials dopades  tipus p o n s'utilitzen diversos compostos dels elements dopants
(PH , B H , AsH , etc.) i la seva deposició pot ser una simple condensació o el resultat d'una reacció.3 2 6 3

Aquests elements dopants poden ser introduïts directament en el vapor.                    

La tècnica d'epitàxia en fase vapor també és important en l'obtenció de compostos del grup III-V tals
com  l'GaAS, el GaP i compostos ternaris com el GaAsP, el qual és emprat en la fabricació de leds.

b) Epitàxia en fase líquida

La tècnica d'epitàxia en fase líquida consisteix en el desenvolupament de pel·lícules primes sobre un
substrat monocristal·lí, per refredament lent d'una solució líquida calenta saturada del material que
es vol fer créixer. S'ha d'indicar que mitjançant la formació d'una mescla entre un semiconductor i
un segon element, es pot obtenir un material que fongui a una temperatura més baixa que la del
semiconductor original, la qual cosa és sovint un avantatge. Així, per exemple, la  temperatura de
fusió de l'GaAs és de 1.238 ºC, mentre que la d'una mescla d'GaAs amb Ga és considerablement més
baixa (depenent de la composició de la mescla).

És una tècnica utilitzada tant en investigació de nous materials com en processos industrials per la seva
senzillesa. Primerament va ser utilitzada en la fabricació de díodes túnel i làsers d'GaAs,
posteriorment s'ha utilitzat amb compostos del grup III-V en  la fabricació de díodes
electroluminiscents, fotodíodes, làser, etc. També s'han preparat nombrosos materials dels grups II-III
i IV-V per aplicacions en IR.

c) Epitàxia per feixos moleculars (MBE)

En aquest mètode el substrat està en condicions d'alt buit, mentre uns feixos moleculars o atòmics dels
constituents són projectats sobre la seva superficie. La velocitat en què els feixos són projectats sobre
la superficie és perfectament controlable i permet l'obtenció de cristalls d'alta qualitat.

Els materials per deposar es vaporitzen en cel·les d'evaporació semblants a un forn (aquestes cel·les
han de ser refractàries i no reactives: solen ser de nitrur de bor, dificil de mecanitzar, però); els feixos
es dirigeixen contra el substrat cristal·lí a temperatura adequada i en condicions de buit molt alt. La
petita velocitat de creixement possibilita el control del gruix de cada làmina o capa.

Un avantatge important és l'absència quasi total d'inèrcia en la deposició, és a dir, que la resposta de
la capa a un canvi de condicions en el procés és gairebé immediata, cosa que no succeeix en els
processos en fase vapor, que requereixen un temps notable per arribar a l'equilibri.

A la  figura 2.37 es mostra l'esquema d'una cambra d'epitàxia, on es veu com l'instrumental pot ser
molt divers i sofisticat per tal de mantenir un alt buit i un acurat control del sistema (anàlisi de gasos
residuals, control del creixement de la capa dopada, etc.).
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Fig. 2.37

Implantació iònica

Un mètode alternatiu a la difusió o a l'epitàxia consisteix a implantar directament ions en el
semiconductor, amb l'energia suficient per penetrar més enllà de la superfície.

L'efecte aconseguit amb aquest bombardeix iònic depèn de l'energia cinètica dels ions a l'instant del
xoc; aquests són accelerats a través d'una diferència de potencial de 50 a 100 kV. Quan els ions
colpegen l'oblia queden incrustats a diferents profunditats. Depenent de la seva massa i energia i del
tipus de superfície es poden aconseguir profunditats que van des d'uns centenars d'àngstroms fins a
una micra.  Una màscara  adient pot protegir regions apartades de la superfície on no es desitja la
implantació iònica. 

A la figura 2.38 es mostra esquemàticament un equip d'implantació, el qual consta de les parts
següents:

1) Font gasosa: per a l'obtenció d'ions s'utilitzen compostos gasosos (NF ,AsH3,PH , etc.). 3 3

2) Font d'ions: on s'ionitza el gas a pressió reduïda, per minimitzar col·lisions.

3) Imant analitzador: selecciona un ió en particular i rebutja els altres.
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Fig. 2.38

4) Accelerador: accelera els ions cap a la superfície del substrat.

5) Sistema d'escombratge: perquè el feix recorri tota la superficie.

Entre els avantatges d'aquest mètode podem esmentar:

* La temperatura pot ser molt més baixa que en la difusió clàssica.    

* La precisió conseguida en les formes i dimensions de les zones implantades.

* Permet dopar materials, com el diamant, amb els quals no ho podíem fer per difusió.

* Capacitat per introduir impureses dopants a través d'una fina capa d’òxid.

* És possible fabricar transistors NMOS i PMOS en la mateixa oblia.

Entre els inconvenients:

Els ions implantats, en el seu recorregut dins el cristall i fins que s'aturen totalment, experimenten una
sèrie de xocs amb els propis àtoms de la xarxa, que els desplaça del seu lloc de forma permanent i
brusca. Això provoca la destrucció en major o menor grau de l'estructura cristal·lina. Aquesta
destrucció va, des de la introducció de gran nombre de centres de recombinació fins a la destrucció
total de l'estructura cristal·lina del material, depenent de l'energia i la massa de l'ió.
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Per eliminar aquests defectes introduïts en el material  s'han de realitzar posteriors tractaments tèrmics
de recuita, a temperatures moderades. El Si es pot escalfar a temperatures properes als 1.000ºC, però
no així d'altres, com l'GaAs, ja que s'evapora l'As. Per això, i també per les petites superfícies que
s'han de sotmetre a recuites, s'utilitzen impulsos làser.

Fabricació de circuits integrats i de components

El disseny de components electrònics i de circuits integrats es fa actualment per ordinador, la qual cosa
permet optimitzar al màxim l'espai disponible en les oblies. El problema següent és la confecció real
de tots aquests dispositius, per qualsevol de les tècniques abans esmentades, que permetin la
modificació desitjada en el lloc adient sense afectar les zones que no interessa modificar.

El problema es resol amb la fotolitografia, procediment que consisteix a transferir les formes
geomètriques que es troben en un patró, anomenat màscara, a una capa de resina que es diposita sobre
un circuit integrat en alguna de les fases de fabricació. Si parlem de la fabricació en sèrie, aquest
circuit integrat, o component electrònic, s'entén com l'enèsima part d'una oblia, sobre la qual
s'integraran, simultàniament, centenars o milers d'aquests circuits. A la figura 2.39 podem veure un
esquema d'aquest procés, en aquest cas fent servir les tècniques d'oxidació i de difusió, i amb un
substrat inicial de Si tipus n.

Després de l'oxidació superficial de la mostra, es recobreix amb una resina fotoresist, material
polimèric sensible a la llum. Aquesta resina té la propietat de poder ser despolimeritzada per la
incidència de radiacions electromagnètiques, normalment radiacions UV o RX, o de polimeritzar-se
per aquestes mateixes.

Després de col·locar una màscara a sobre de la resina, es procedeix a la irradiació del conjunt. En
l'exemple  la resina és polimeritzada per la llum, la qual cosa implica que a les regions enmascarades
la resina no està polimeritzada (procés negatiu). Amb l'aplicació d'un dissolvent orgànic (procés de
revelatge) traiem la resina no polimeritzada. Amb l'atac posterior de l'oblia amb àcid fluorhídric
eliminem la capa de diòxid de silici de les regions no protegides per la resina, obrint finestres a través
de les quals podem fer la difusió, la deposició epitaxial i fins i tot la implantació iònica.

Aquest procés es repeteix tantes vegades com calgui per aconseguir les diferents regions n i p, i
simultàniament per a tots els circuits de la mateixa oblia. El control de les toleràncies respecta a les
altes densitats d'integració requerides actualment ha portat a la irradiació per RX i per feix d'electrons
en lloc de les irradiacions amb llum blanca o UV.
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Fig. 2.39  Procés fotolitogràfic

Una vegada integrades les diferents regions, es procedeix a connectar els diferents components
mitjançant la metal·lització dels circuits. El procés es realitza novament a través d'unes màscares
prèviament definides. 
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Fig. 2.40  Exemple de circuit integrat amb condensador, transistor i resistència

Finalment es tallen els diferents daus o circuits individuals i s'encapsulen per evitar problemes
posteriors de corrosió. El procés d'encapsulament es realitza fent el buit a l'interior, per eliminar
impureses i evitar que hi quedi vapor d'aigua. Aquest procés és car i prèviament es comproven els
circuits per tal de rebutjar els defectuosos.

Amb aquestes tècniques podem fabricar circuits MOS (Metall-Òxid-Semiconductor) en les diferents
varietats (CMOS, NMOS, MOSFET, etc.).

A la figura 2.40 podem veure un d'aquests circuits elementals.
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