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1. VLASTNOSTI POLOVODICU

A JEDNODUCHÝCH POLOVODICOVÝCH

STRUKTUR

Pro pochopení funkce výkonových polovodicových soucástek a závislosti

jejich parametru na provozních podmínkách je treba dobre znát základní vlastnosti

jednoduchých polovodicových struktur jako jsou prechod PN, kontakt polovodic

kov a struktura MIS. Vlastnosti polovodicových materiálu jsou podrobne

probírány napr. v [1.1],[1.2],[1.3], [1.4]. Prehled nejduležitejších vlastností

polovodicu, prechod PN, kontakt polovodic-kov a struktury MOS jsou shrnuty v

následujících odstavcích.

1.1. ZÁKLADNÍ VELICINY A VZTAHY FYZIKY
v o

POLOVODICU

1.1.1. NOSICE NÁBOJE V POLOVODICíCH A PÁSOVÁ STRUKTURA

Elektron se v polovodici muže vyskytovat bud jako volný v mezimrížkové

poloze, nebo vázaný v kova1entní vazbe. Oba tyto stavy jsou vzájemne oddeleny

energetickou bariérou. Množina všech prípustných energetických stavu elektronu

v kovalentní vazbe tvorí urcitý pás energií - tzv. va1encní pás. Množina všech

prípustných energetických stavu volných elektronu v mezimrížkových polohách

predstavuje tzv. vodivostní pás. Obe množiny stavu jsou oddeleny energetickou

bariérou mezi nejvyšší energií vázaného elektronu a nejnižší energií volného

elektronu, zakázaným pásem, jeho šírka se znací Wg'
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Pokud jsou v krystale prítomny poruchy-napr. vakance, intersticiální

atomy, prímesi (cizí atomy v mhzových nebo intersticiálních polohách), dochází

k lo~álnímu porušení kovalentní vazby a s poruchou muže být spojen vznik

-f-- W(.=O Wc=OWot---- •• t-;._•• Wg
W-Wo W=Wg+Wa

Wg tw·······Wy=-Wg t"" Wy=-Wg

-~~ b) c)
---- / "

Obr.l.l Pásové schéma polovodice, a) dotovaného donory, b) dotovaného
akceptory, c) kompenzovaného s vyznacením lokálních energetických hladin

lokálního energetického stavu v zakázaném pásu. Jestliže je napr. petimocný prvek

v míste ctyrmocného, ctyri jeho valencní elektrony jsou pevne vázány kovalentní

vazbou, jeden elektron je vázán relativne slabou elektrostatickou interakcí a

relativne snadno (po dodání energie Wo < Wg) se uvolní. Dojde-li k uvolnení

elektronu, má prímesové centrum kladný náboj, mluvíme proto o ionizaci

prímesového centra. Prímesi, které uvolnují elektrony se nazývají donorv. Krome

donoru existují prímesi, které snadno na sebe vážou elektron z kovalentní vazby,

címž se v kovalentní vazbe vytvorí neobsazený stav - díra, zatímco centrum se

zachyceným elektronem se jeví záporne nabité. Prímesi, které zachycují elektrony

z valencního pásu a vytvárejí tak volné díry, nazýváme akceptorv. S akceptory je

spojena lokální energetická hladina v zakázaném pásu, ležící o WA < Wg nad

vrcholem valencního pásu. Energetické schéma s vyznacením jednotlivých hladin

je znázorneno na obr. 1.1.

Jako príklad akceptoru muže sloužit trojmocný atom ve ctyrmocném

polovodici.

Pokud se uvolní elektron (po dodání energie Wg) z kovalentní vazby,

vznikne volný elektron a volná díra (pár elektron-díra).
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Polovodice u kterých je koncentrace volných elektronu vetší než

koncentrace volných der, se nazývají DolovodiceMU N. Polovodice u kterých je

koncentrace der vetší než koncentrace elektronu, se nazývají Dolovodice MU P.

Vetšinou však bývají v polovodici prítomny donory (o koncentraci ND) i

akceptory (o koncentraci NA). Polovodice s obema typy prímesí nazýváme

polovodici kompenzovanými. V takovém prípade prejdou elektrony z donorových

hladin na akceptorové a snížÍ se pocet aktivních hladin, jak je znázorneno na

obr.1.1.c.

Je-li v polovodici ND donoru a NA akceptoru, pak pokud je ND > NA'

muže být uvolnen elektron z ND - NA donoru, pokud NA > ND, muže být

zachycen elektron z va1encníhopásu (uvolnena volná díra) na NA - ND akcepto

rech.

Poloha energetických hladin ruzných prímesí v zakázaném pásu kremíku

[1.5] je znázornena na obr.1.2.

Si

Li Sb P
____ As Si
O.cm,;;;~_ so.o<4iroi.ii- Mno.OfB J2J§.

__ ~ n~7 1_________ ~ .Q&a. A 0.5 ~2"-i~~-A- - _D~ __ 0.53 .Q.ll~~
~ ]Jl ~ ~ ------

~ llC57m~ Jl1Il. D Q.2~ O ~ lClil.-- - 10

.•..

8 M rGo ln TI C .Q&lo Zn Cu Au Fe__ O

/
Obr.1.2. Energetické hladiny prímesí v zakázaném pásu kremíku

1.1.2. KONCENTRACE VOLNÝCH NOSICU NÁBOJE

Na soubor elektronu v polovodici je možno nahlížet jako na ideální

elektronový plyn. Elektrony mají pri teplote T pravdepodobnost obsazení stavu s

energií W urcenou Fermi-Diracovou rozdelovací funkcí
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(1.1)

kde Wp je Fermiho energie (elektrochemický potenciá1), k = 1,381 . lO23 J/K =

8,616 . lO-5eV/K je Boltzmannova konstanta. Je-li ve vodivostním pásu hustota

energetických stavu g(W), celková koncentrace elektronu ve vodivostním pásu je

-
(1.2)

kde We je dolní okraj pásu, vzhledem k (1.1) lze horní okraj pásu nahradit

symbolem 00. Velmi casto se klade We = O a kladná energie W > O má smysl

kinetické energie volné cástice, W < O odpovídá energii vázaných stavu. Pro

nedegenerovaný polovodic (tj. polovodic s Wp < -3kT) lze nahradit rozdelení (1.1)

rozdelením Maxwell-Boltzmannovým, tj.

(1.3)

Položíme-li We = O, je možno vyjádrit (odvození je provedeno napr. v [1.1],

[1.2]),

(1.4)

kde Ne je tzv. efektivní hustota stavu ve vodivostním pásu, která závisí na

efektivní hmotnosti elektronu a teplote. Pro kremík je Ne = 5,29. lO21 . T312 m-3.

Koncentraci der je možno vyjádrit vztahem

(1.5)
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kde Nv je tzv. efektivní hustota stavu ve va1encním pásu a závisí na efektivní

hmotnosti der a teplote. Pro kremík je Nv = 2,21 ~1021-, ,!,3/2 m-3.

Ze vztahu (1.4) a (1.5) vyplývá, že soucin koncentrace elektronu a der

nezávisí na poloze Fermiho hladiny, závisí pouze na teplote a pásové strukture

(1.6)

kde ni je tzv. intrinsická koncentrace (koncentrace nosicu v polovodici bez

prímesí a poruch).

Šírka zakázaného pásu se zmenšuje s rostoucí teplotou, pro kremík se

udává [1.2] Wg = 1,21 - 4,1.1O-4.T eV. Pro kremík: lze vyjádrit intrinsickou

koncentraci vztahem n/ = 1,36.1045.T3·exp (-14000ff) m-6,

Jak vyplývá ze vztahu (1.4) a (1.5), koncentrace elektronu a der závisí na

poloze Fermiho energie, kterou lze stanovit z podmínky elektrické neutra1ity.

V prípade polovodice

- +
n+NA - p+ND , (1.7)

kde NA-je koncentrace ionizovaných akceptom,

ND+ je koncentrace ionizovaných donom.

Koncentrace volných nosicu závisí tedy na koncentraci donom a

akceptom, teplote a pásové strukture polovodice.

Závislost koncentrace volných nosicu na teplote je možno rozdelit na tri

oblasti. Pri velmi nízkých teplotách je pravdepodobnost uvolnení elektronu z

va1encního pásu do vodivostního prakticky zanedbatelná, volné nosice mohou být

uvolneny pouze z donorových nebo akceptorových hladin. V této teplotní oblasti

leží Fermiho energie u polovodice typu N mezi dnem vodivostního pásu a

donorovou hladinou, u polovodice typu P leží W F mezi vrcholem va1encního pásu
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a akceptorovou hladinou. Pro koncentrace elektronu a der pri techto nízkých

teplotách platí u kremíku

pro typ N

(1.8)

pro typ P

(1.9)

Tato závislost platí až do teploty Ts' pri které jsou již ionizovány všechny

(aktivní) donory nebo akceptory, na druhé strane však pravdepodobnost prechodu

elektronu z va1encního do vodivostního pásu je stále zanedbatelná. V oblasti teplot

Pro teploty T > Ts koncentrace majoritních nosicu nezávisí na teplote a zvyšování

koncentrace nosicu pri dalším zvyšování teploty muže nastat pouze prechody

elektronu z valencního pásu do vodivostního.

n - ND (resp. n - iN;;=~) ,

pro typ P jsou majoritními nosici díry o koncentraci

.(1.10a)

(1.10b)

Koncentrace minoritních nosicu je v termodynamické rovnováze spojena

s koncentrací majoritních nosicu vztahem (1.6), takže v této oblasti teplot

koncentrace der v polovodici typu N roste rychle s teplotou a platí
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(1.11)

koncentrace elektronu v polovodici typu P

(1.12)

S rostoucí teplotou se zvetšuje pravdepodobnost vzniku páru elektron - díra

prechodem elektronu z pásu valencmno do vodivostního (tj. uvolnením z

kovalentních vazeb). Pri dostatecne vysoké teplote T > Ti je ni ::> ND resp. ni ::>

NA a polovodic vykazuje tzv. vlastní vodivost, tj. prevážná vetšina volných nosicu

se generuje prechodem z pásu valencního do pásu vodivost}lího a platí

(1.13)

Teplotní závislost koncentrace volných nosicu náboje a polohy Fermiho hladiny

v polovodici je znázornena na obr.1.3. Podrobnejší analýza je provedena napr. v

[1.2][1.3].

lnn

w·I

WvbJ ~kI~ I 0 1(1) vvvr <D lev l<IDO

Ts 1:T 1/Tj1/Ts 1/T OT5
T·I

I

a)

b)c)

/
Obr. 1.3. Teplotní závislost: a) Wp v polovodici typu N, b) koncentrace volných
nosicu, c) polohy Wp v polovodici typu P.
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Obr.lA. Závislost polohy Wp na koncentraci prímesí

w"

DEGENERACE

N+-l
.-~ DEGENERACE

p+ P4.

vysoká (u kremíku je

kritická koncentrace

zhruba 1024m-3), roz

štepí se donorová

hladina v prímesový

pás, který se prekrývá

s pásem vodivostním.

V prípade vysoké koncentrace akceptoru dochází k prekrytí prímesového pásu s

pásem valencním. Zároven dochází ke zmenšení šírky zakázaného pásu a zmene

hustoty stavu ve vodivostním nebo valencním pásu. Fermiho energie pak leží u

polovodicu typu N ve vodivostním pásu a u polovodicu typu P ve valencním

pásu. V takovém prípade se mluví o degenerovaném polovodici. Vlastnosti dege

nerovaných polovodicu se blíží vlastnostem kovu.

Jak bylo v predchozím strucném výkladu naznaceno, závisí poloha

Fermiho energie v polovodici pri pokojové teplote na efektivní koncentraci

prímesí Nn - NN . _-----
V souvislosti se stupnem dotace a polohou Fermiho hladiny se casto

používá symbolu:

V polovodicových soucástkách je technicky využitelná nejvíce teplotní

oblast, kdy koncentrace majoritních nosicu prakticky nezávisí na teplote a je dána

koncentrací prímesí. V této oblasti teplot je možno realizovat prechody PN a je

zajištena jejich funkce. U kremíku je tato oblast (v závislosti na dotaci) teplot

zhruba v intervalu od -80 oe do 150 až 300 oe, mluví se obvykle o oblasti

prímesové vodivosti. Na obrázku 1.3je znázornena zároven závislost polohy Fer

miho energie uvnitr zakázaného pásu s vyznacením jednotlivých teplotních oblastí.

Wipredstavuje polohu Fermiho

energie v intrinsickém

polovodici. Pokud je

koncentrace donoru
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W - silne dotovaný (degenerovaný) polovodic typu N

N - polovodic typu N - dotovaný (nedegenerovaný),

v - málo dotovaný polovodic typu N (znací se také Nj,
I - intrinsický (vlastní) polovodic,

1t - málo dotovaný polovodic typu P (znací se také P-),

P - polovodic typu P - dotovaný (nedegenerovaný),

p+ - silne dotovaný polovodic typu P (degenerovaný).

Uvedené oznacení se velmi casto používá pri oznacení úrovne dotace a

typu vodivosti jednotlivých vrstev v polovodicových strukturách. Rozdelení podle

efektivní koncentrace s vyznacením polohy Fermiho energie je na obr.1A.

1.1.3. KONDUKTIVIT A POLOVODléu

Pokud nepusobí na nosice náboje (elektrony a díra) vnejší elektrické pole,

je jejich pohyb krystalickou mrI'žkou neusporádaný. Ke každému nosici s rychlosti

v existuje nosic s rychlosti-v, takže výsledný soucet rychlosti nosicu LV = O a je

také roven nule proud polovodicovým krystalem. Pritom rychlosti nosicu jsou

znacné. Pri teplote T je strednI' kinetická energie nosicu

r.7 3 kT 1. 2
"kin - 2 - 2m Vthl

(1.14)

kde vth je tzv. termická rychlost nosicu,

m* je vodivostnI' efektivnI' hmotnost nosicu.

V Si je možno termické rychlosti elektronu a der vyjádrit vthn =

= 1,32.104./T, vthp = I,08.104 ..fT. Pri pokojové teplote dosahujI' termické

rychlosti rádove 105 mis.

Pri pusobenI' elektrického pole E pusobI' na elektrony sila F = - eE, na dfry

sila F = eE. Vlivem této sily jsou nosice náboje urychlovány. Pritom docházI' ke
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logn

Obr. 1.5. Teplotní závislost: a) koncentrace nosicu, b) pohyblivosti,
co) -konduktivity.

srážkám nosicu s kmitajícími atomy nebo mrfžkovými poruchami. Vlivem

pusobení el. pole a srážkového mechanismu se na termickou rychlost nosicu

superponuje složka rychlosti vyvolaná vnejším polem, jejíž strední hodnota se

oznacuje jako driftová rychlost vd. Hustota proudu prenášená elektrony je In =

e.n.vdn, hustota derového proudu Ip = e.p.vdp.

Pokud je elektrické pole relativne slabé a vd < vth jsou strední driftové

rychlosti úmerné elektrickému poli

(1.15)
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Jln, Pp jsou tzv. pohyblivosti nosicu, mají význam strední OOftové rychlosti

nosicu, vyvolané jednotkovým elektrickým polem.

Celková hustota proudu J je souctem hustot elektronového a derového

proudu. S ohledem na (1.15)

(1.16)

kde y je konduktivita polovodice,

(1.17)

Konduktivita polovodice závisí na teplote a koncentraci prímesí. Závislosti

jsou znázorneny na obr.1.5. Pri nízkých teplotách roste konduktivita s teplotou

vlivem zvyšování koncentrace nosicu uvolnovaných z prímesových center. Pri níz

kých teplotách roste s teplotou i pohyblivost nosicu. Pri vyšších teplotách je

koncentrace majoritních nosicu dána koncentrací prímesových center (u typu N

n = ND - NA' U typu P P = NA - ND) a teplotní závislost je charakterizována

závislostí )leT). U kremíku pro T > 200 K prevažuje mechanizmus rozptylu na

kmitech mrížky a pohyblivost je klesající funkcí teploty (u kremíku )l - y512), a

tedy rovnež y je klesající funkcí teploty, dokud teplota nenaroste natolik, že se

zacne výrazne projevovat prechod elektronu z valencního do vodivostního pásu.

Pri vysokých teplotách prejde polovodic do vlastní vodivosti, n = p = ni a pak

platí:

(1.18)

Vztah (1.18) vyjadruje teplotní závislost intrinsické vodivosti za predpokladu

IIp-fln-T-312, pro jiné teplotní závislosti pohyblivosti nosicu je použitelnou

aproximací.
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Obr.1.7. Závislost driftové rychlosti nosicu na
velikosti elektrického pole

Obr.1.6. a) pohyblivost nosicu v Si jako funkce koncentrace prímesí
(T=300K), b) pohyblivost nosicu v Si jako funkce koncentrace volných
nosicu, c) závislost rezistivity Si na koncentraci volných nosicu

S rostoucí koncentrací prí

mesí se teplotní závislost po

hyblivosti ponekud snižuje,

zejména v oblasti prímesové

vodivosti. U degenerovaných

polovodicu je teplotní závis

lost konduktivity podobná

jako u kovu. Pri konstantní

teplote závisí pohyblivost na

koncentraci prímesí, s ros

toucí koncentrací prímesí

pohyblivost klesá. Pri vysoké koncentraci nosicu muže docházet rovnež k
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rozptylu nosicu na nosicích, což vede k dalšímu poklesu pohyblivosti nosicu.

Závislost pohyblivosti na koncentraci prímesí v kremíku je vynesena na obr.l.6.a.

Závislost pohyblivosti na koncentraci volných nosicu je znázornena na obr.1.6.b.

Pri vyšších elektrických polích prestává platit vd < vth a srážky s mrížkou

prestávají být pružné. V dusledku toho se pohyblivost s rostoucím elektrickým

polem zmenšuje. Závislosti pohyblivostí na teplote, koncentraci prímesi,

koncentraci volných nosicu a velikosti elektrického pole jsou uvedeny napr. v

[1.6] Pri silných elektrických polích prestává driftová rychlost záviset na

elektrickém poli a dosahuje maximální hodnoty vd mmc Príklad závislosti strední

OOftovérychlosti na el. poli je uveden na obr.1.?

1.1.4.GENERACE A REKOMBINACE NEROVNOVÁŽNÝCH NOSICU

NÁBOJE

V termodynamické rovnováze dochází k termické generaci volných nosicu,

za jednotku casu je v jednotce objemu generováno G nosicu. Zároven probíhá

opacný dej, zaujetí neobsazeného vázaného stavu volným nosicem - rekombinace.

Za jednotku casu rekombinuje v jednotce objemu R volných nosicu a platí G =

R, takže strední koncentrace nosicu náboje se nemení. Pri vnejším pusobení

mohou vznikat další nosice náboje pri narušení kovalentní vazby vnejšími vlivy,

jako jsou napr. ozárení fotony nebo vliv silného elektrického pole. Napr. pri

interakci s fotony o energii b.y, každé absorbované kvantum zárení (hy ~ W~

vede ke vzniku (3páru volný elektron - volná díra «(3~ 1).

Je-li a koeficient absorpce pro danou vlnovou délku dopadajícího svetla,

generaci nosicu ve vzdálenosti x od povrchu polovodice je možno vyjádrit

vztahem
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(1.19)

kde <ll).. je intenzita dopadajícího zarízení o vlnové délce A. vstupujícího do

polovodice. Ke zvýšení koncentrace nosicu muže dojít i vlivem injekce nosicu,

nárazovou ionizací apod. Jestliže v termodynamické rovnováze odpovídala rov

novážná koncentrace elektronu no a der Po vztahum (1.4) a (1.5), pri pusobení

dalších vlivu dochází ke zvýšení koncentrace nosicu, takže bude

(1.20)

Prírustek koncentrace Au (nebo Ap) zpusobený vnejším pusobením se

nazývá koncentrace nerovnovážnÝch nosicu. Obvykle platí An = Ap.

Koncentrace nerovnovážných nosicu Au bývá porovnávána s rovnovážnými

koncentracemi elektronu a der no' po. Pokud u polovodice typu N platí Au < no

u typu P Au < Po' jedná se o tzv. nízkou úroven injekce. Pokud An > no' resp. Au

>Po' jedná se o tzv. vysokou úroven injekce. Pokud je Au srovnatelné s no' resp.

Po' mluvíme o strední úrovni injekce.

Pokud prestanou vnejší vlivy pusobit, koncentrace nerovnovážných nosicu

klesá vlivem rekombinace. K popisu rekombinacních jevu se používá vztah

R _ ( cMn---cIt) rek -
An---,'t

(1.21)

kde 't je tzv. doba života nerovnovážných nosicu. Rekombinace nerovnovážných

nosicu je relativne složitý proces. Aby došlo k rekombinaci volného nosice, musí

dojít ke srážce s opacne nabitým centrem. Dojde-li ke srážce elektronu s volnou

dírou (elektron prejde do valencního pásu), jde o mezipásovou rekombinaci.
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Pokud rekombinace probíhá prostrednictvím

prímesových center, mluvíme o rekombina

ci na lokálních centrech.

Wc=O

Obr.1.8. Znázornení procesu gene
race a rekombinace prostrednictvím
lokálních center

V prípade kremíku je prevažujícím

mechanismem, vzhledem k pásové struk

ture, práve rekombinace na lokálních cent

rech, tvorících energetickou hladinu v

blízkosti stredu zakázaného pásu (tzv.

hluboké hladiny). Mechanismus rekombi-

nace je znázornen na obr.1.8. Elektron z vodivostního pásu se zachytí na lokální

hladine o energii - Wt a poté prejde do valencního pásu, címž dojde k rekombi

naci páru elektron - díra.

Je-li koncentrace rekombinacních center Nt, je doba života nerovnovážných

nosicu

(1.22)

kde Ct je koeficient rekombinace, který závisí na druhu rekombinacních center,

teplote a úrovni injekce nerovnovážných nosicu. Problematika je podrobneji

zpracována v [1,2],[1.4], [1.7]. Doba života nerovnovážných nosicu obvykle roste

s rostoucí teplotou. Závislost t na úrovni injekce je rozdílná u ruzných

rekombinacních center a závisí na vzájemné poloze hladiny centra a Fermiho

hladiny. Pokud je rekombinacním centrem v kremíku Au, je doba života pri nízké

úrovni injekce tL < tH (tH je doba života pri vysoké úrovni injekce). V prípade

dotace kremíku Pt je naopak tH < tv
Jiné mechanismy rekombinace se u kremíku uplatnují až pri relativne

vysoké úrovni injekce nebo v prípade velmi vysoké koncentrace aktivních prímesí.

V relativne malé míre se uplatnuje vliv zárivé rekombinace, kdy elektron

rekombinuje s dírou a nadbytecná energie se vyzárí ve forme kvanta zárení hv =
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Wg (u Si je vlnová délka rekombinacmno zárení A. = 1,13 pm). U kremíku je

možno dobu života nosicu odpovídající zárivé rekombinaci pri vysoké injekci

vyjádrit vztahem

(1.23)

(1.24)

kde <;. je koeficient zárivé rekombinace.

Podle rekombinacního zárení je možno identifikovat místa s vysokou

koncentrací nerovnovážných nosicu náboje v polovodicových strukturách. Zárivá

rekombinace však neovlivnuje podstatným zpusobem dobu života nerovnovážných

nosicu v kremíku.

Pri vysoké koncentraci nosicu se uplatnuje Augerova (nárazová)

rekombinace. V tomto prípade energie uvolnená pri rekombinaci páru elektron

díra predána volnému nosici náboje. Pri vysokých úrovních injekce je možno

vyjád~ _d~~uživota_n_os~i~cu_oodpov_íd_a_j_íc_í_Au_ge_r~~erek(11l1bin~clv_z_ta_hem _

CA
'tA - --,

An2

kde CA je koeficient Augerovy rekombinace. Augerova rekombinace muže

výrazne ovlivnit dobu života nosicu pri velmi vysoké úrovni injekce nebo v silne

dotovaných vrstvách.

Pokud se soucasne uplatnuje více rekombinacních mechanismu (resp. více

druhu rekombinacních center), každému mechanismu odpovídá urcitá pravde

podobnost rekombinace za jednotku casu, Pj - 'tj-i. Výsledná pravdepodobnost

rekombinace za jednotku casu je souctem pravdepodobností odpovídajících

možným dílcím rekombinacním mechanismum. Pro výslednou dobu života pak

bude platit
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(1.25)

Dobu života nerovnovážných nosicO v kremíku je možno technologicky

ovlivnit vytvárením rekombinacních center bud difúzí vhodných prímesí (Au, Pt)

nebo ozarováním vysokoenergetickými elektrony, y - zárením, vysokoenergetic

kými protony [1.11].

1.1.5. DIFÚZE A DRIFT NEROVNOVÁŽNÝCH NOSICU

Pokud se mení s polohou koncentrace nerovnovážných nosicO, vzniká

gradient koncentrace nosicO. Podle I. Fickova zákona vzniká difúzní tok elektronO

(resp. der).

(1.26)

kde Dn a Dp jsou difúzní koeficienty.

Difúzním tokOm odpovídají difúzní proudy elektronO a der o hustote

Pokud zároven na polovodic pOsobí el. pole, dochází rovnež k driftu (pohybu ve

smeru el. pole) nerovnovážných nosicO. Celkový proud je souctem proudu

difúzního a driftového. Hustoty elektronového a derového proudu je možno

vyjádrit vztahy
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kde Po je pohyblivost elektron6.,

Pp je pohyblivost der.

Pritom difúzní koeficienty jsou spojeny s pohyblivostmi vztahy

(1.28)

(1.29)

D _ kTn _11e rn'

Celková hustota proudu

D _ kTP _11e rp· (1.30)

..• ~ ..•J - vn+Jp• (1.31)

Vlivem difúze a driftu mohou nerovnovážné nosice náboje pronikat do oblasti

polovodice znacne vzdálených od místa jejich generace a rozložení koncentrace

nosicu se s casem mení. Krome zmeny koncentrace vlivem difúze a driftu dochází

rovnež ke zmenám koncentrace vlivem generace a rekombinace.

Casová zmena koncentrace nosicu je podle 11.Fickova zákona pri doplnení

o cleny vyjadrující generaci a rekombinaci dána vztahy

_a_n _ G - _A_n +..! di v jnat n l' n e
A 1 ..•

ap _ G - -1!.. - - di v Jp
at p l' p e

----,--------
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Rovnice (1.32) se navývají rovnicemi kontinuity. Velmi casto jsou rovnice

kontinuity rešeny za podmínek elektrické neutrality, tedy ~n = ~p. V takovém

prípade je možno popis casové zmeny koncentrace nosicu zjednodušit a rešit

jedinou rovnici s efektivními hodnotami difúzního koeficientu a pohyblivosti.------------------------------ ....•••...., ---.--
V jednorozmerném prípade má rovnice kontinuity za predpokladu 0=0 po

dosazení ze vztahu (1.28) a (1.29) tvar

~ (D a~n) +~ (en~ E) _ ~n.ax ax ax n 't
(1.33)

Rovnice (1.33) je obecne nelineární a obtížne rešitelná [1.8]. Pokud lze zanedbat

clen a/ax (yE) a difúzní koeficient D nezávisí na koncentraci nosicu, lze rovnici

(1.33) upravit na jednoduchý tvar

an _ D éJ2n _ ~n
at ax2 't.

(1.34)

Rovnice (1.34) je casto používána k rešení zmen rozložení koncentrace nerovno

vážných nosicu v objemu polovodicových struktur. K rešení zmen koncentrace

nerovnovážných nosicu se casto používá tzv. nábojová analýza. Za predpokladu

0=0 má rovnice kontinuity (1.33) tvar

(1.35)

Vynásobíme-li rovnici (1.35) elementárním nábojem a provedeme integraci podle

souradnice ve vyšetrovaném objemu, dostaneme rovnici
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dn o_w _ I(t} -_,
dt 'tQf

(1.36)

která v integrální forme vyjadruje casovou zmenu celkového náboje nerovnováž

ných nosicu ve vyšetrované oblasti. Relaxacní konstanta tef vyjadruje efektivní

dobu života nerovnovážných nosicu náboje, která zahrnuje vliv okrajových

podmínek a muže se lišit od objemové doby života t. Problematika je podrobneji

zpracována v [1.8],[1.9].

1.1.6. NEHOMOGENNÍ POLOVODICE

V homogenních polovodicích je v každém míste stejná koncentrace nosicu

náboju (elektronu a der), v každém míste je splnena rovnice elektroneutrality

(1.7). Homogennímu polovodici odpovídá pásové energetické schéma znázomené

na obr.1.1. Koncentrace volných elektronu pri teplote T v polovodici typu N je

dána vztahem

Wp- We}n - Ne exp( kT
(1.37)

kde Ne je hustota stavu ve vodivostním pásu

k je Boltzmannova konstanta

Wp - We - vzdálenost Fermiho energie Wp od kraje vodivostního pásu je

stejná v celém krystalu. Je-li polovodic (napr. Si) dotován donory o koncentraci

ND' pak v oblasti prímesové vodivosti pri pokojové teplote n = ND' Poloha

Fermiho hladiny
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(1.38)

~Wv
-~

Wc

----WF---------

Obr.1.9. Pásové schéma nehomogenmno polov
odice

funkcí prostorových souradnic

vzdálenost Fenniho energie od

dna vodivostního pásu Wp 

W C. Protože Fenniho energie

Wp, je pri konstantní teplote konstantní v celém objemu polovodicového krystalu,

mení se s prostorovou souradnicí potenciální energie volných nosicu náboje (a

Pokud ale napr. koncentrace

donoTUND (presneji rozdíl kon

centrace donoTU a akceptoTU

ND - NA) bude funkcí prostoro

vých souradnic, bude rovnež

tedy se mení i potenciál), jak je znázorneno na obr.1.9. V polovodici vzniká

vnitrní elektrické pole

- 1
E - - grad cp - - grad (W,-Wc)e kT .! grad n.e n

(1.39)

Analogicky u polovodice typu P

- kT .! grad p.
E - -8 p (1.40)

Vnitrní energické pole brání difúzi majoritních nosicu. V prípade velkých

_____~~~~e_n_tra_c_n~~~_~~~!u__ mo~ll_~~_ou_t_i __Uf_c_i_té_o_dc_h_y_lk.._y _od el._ek_tn_·_ck_é__
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neutratity. V tomto prípade se vznikem prostorového náboje je spojeno elektrické

pole podle Poissonovy rovnice

Rovnici (1.41) je treba rešit u všech výrazných nehomogenit v polovodi

cích, kdy se vytvárí prostorový náboj. Ke generaci a rekombinaci nerovnovážných

nosicu dochází i v nehomogenních polovodicích. Velikost hustoty proudu,

elektrického pole a jejich casová zmena je možno urcit soucasným rešením rovnic

kontinuity (1.32) a Poissonovy rovnice (1.41). Tato soustava rovnic je používána

k rešení prechodových procesu v polovodicových soucástkách, zejména pro presné

numerické rešení.

V homogenním polovodici vnitrní elektrické pole prakticky neexistuje, pri

priložení vnejšího elektrického pole platí Ohmuv zákon. Jakmile je však

polovodic nehomogenní, superponuje se vnejší a vnitrní elektrické pole, Ohmuv

zákon prestává platit a velikost proudu závisí ješte na smeru elektrického pole.

Výrazne nehomogenní polovodice mohou sloužit k usmernování el. proudu apod.

Nejduležitejšími nehomogenitami jsou prechod PN, prechod polovodic - kov,

struktura - kov -izolant - polovodic, na kterých je založena funkce polovodicových

soucástek. V dalších odstavcích se budeme jednotlivými typy techto duležitých

nehomogenit podrobneji zabývat.---------
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