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Tema 8.- PRINCIPIS FÍSICS DELS SEMICONDUCTORS 
 

1.- Per al model dels electrons lliures en el comportament dels metalls, es considera que els 
electrons són partícules totalment lliures dins del conductor. En aquest model, a causa del principi 
d’exclusió de Pauli, la probabilitat que un estat determinat amb energia I estiga ocupat per un 
electró és igual a f (I), la fracció d’estats amb aquesta energia, coneguda com factor de Fermi, que 
estan ocupats és (distribució de Fermi-Dirac): 

 

   

 
on I és l’energia, IF és l’energia de Fermi o nivell de Fermi, k = 1.38	  x 10-23 J/K és la constant de 
Boltzmann i T és la temperatura absoluta. Determineu el valor de les energies I per a les quals el 
factor de Fermi (probabilitat que un determinat estat estiga ocupat), siga: (a) 1% i (b) 99%. 
 

2.- En el model d’electrons lliures, l’energia de Fermi en el zero absolut ve donada per 
l’expressió 

 
 

on h = 6.63 x 10-34 J.s és la constant de Planck, mi = 9.11	  x 10-31 kg és la massa de l’electró i n és la 
concentració d’electrons lliures. L’energia de Fermi marca la línia divisòria (en energia) entre els 
estats amb més probabilitat d’estar ocupats (I < IF) i els estats amb més probabilitat de trobar-se 
buits (I > IF). Determineu el valor de l’energia de Fermi per al coure en el zero absolut sabent que 
hi ha un electró lliure per àtom, que la densitat del coure és 8.95 x 103 kg/m3 i la seua massa 
atòmica és 63.5 g/mol. 

 
3.- La concentració d’electrons lliures en el coure a baixes temperatures és n = 8.45	  x 1028 m-3. 

Fent ús del model d’electrons lliures determineu l’energia de Fermi per al coure sòlid i també el 
valor de la velocitat d’un electró l’energia cinètica del qual siga igual a l’energia de Fermi. Constant 
de Planck, h = 6.63	  x 10-34 J.s, massa de l’electró, m = 9.11 x 10-31 kg. 

 
4.- En el zero absolut un semiconductor té una estructura de bandes de manera que la banda de 

valència està totalment plena i està separada per una banda prohibida d’amplària IG de la banda 
conducció que està totalment buida. No obstant això, a temperatures ordinàries diversos electrons 
són excitats i passen a la banda de conducció. Si l’energia de Fermi d’aquest semiconductor està 
justament a la meitat de la banda prohibida, determineu el valor de la probabilitat que s’ocupe un 
estat en el fons de la banda de conducció per a una temperatura de 300 K, si l’amplària de la banda 
prohibida és: (a) 0.2 eV, (b) 1 eV, (c) 5 eV. Repetiu el problema per a una temperatura de 320 K. 
 

5.- Determineu, per a un semiconductor de tipus n, les concentracions d’electrons i buits en 
funció de la concentració d’impureses donadores ND. Obteniu el valor de N D perquè la diferència 
entre les concentracions d’electrons i impureses donadores siga menor al 0.1 % de N D. 

 
 



	  
	  

6.- Se sap que per al germani a una temperatura de 300 K la concentració intrínseca és ni = 2.5 
x 1013 cm-3. Determineu per a aquesta temperatura les concentracions d’electrons lliures i buits, n i 
p , respectivament, per a una mostra dopada de germani amb concentracions d’impureses acceptores 
i donadores NA = 1013 cm-3 i ND = 2	  x 1013 cm-3, respectivament. 
 

7.- Per a un semiconductor la concentració intrínseca ni és una funció de la temperatura i se sap 
que la relació experimental que quantifica aquesta dependència és 

 

 
 

on A0 és una constant, T és la temperatura absoluta, k = 1.38	  x 10-23 J/K és la constant de Boltzmann 
i EG0 és l’amplària de la banda prohibida a la temperatura del zero absolut. Per al germani 
l’amplària de la banda prohibida en el zero absolut és EG0 = 0.78 eV, mentre que la concentració 
intrínseca a 300 K val ni = 2.5 x 1013 cm-3. Determineu: (a) El valor de la constant A0 per al 
germani. (b) La concentració intrínseca del germani per a una temperatura de 500 K. (c) Els valors 
de les concentracions d’electrons lliures i buits, n i p , respectivament, per a una mostra de germani 
de tipus n dopada amb una concentració d’impureses donadores ND = 1015 cm-3. 
 

8.- Una mostra de silici de tipus n en equilibri tèrmic i a una temperatura de 300 K té una 
resistivitat ρ = 500 Ω.m, les mobilitats d’electrons i buits són µi = 0.16 m2V-1s-1 i µp = 0.06  m2V-1s-

1, respectivament, la concentració intrínseca de portadors és ni = 1.4	  x 1016 m-3 i la densitat efectiva 
d’estats en la banda de conducció (BC) és 1025 m-3. Si per al nivell dador es compleix IC – ID = 0.05 
eV, on IC és l’energia mínima de la banda de conducció i ID és l’energia del nivell dador, 
determineu: (a) Les concentracions d’electrons i buits. (b) L’energia del nivell de Fermi respecte a 
l’energia de la BC. (c) La probabilitat que un estat del nivell dador estiga ocupat i la probabilitat 
que no ho estiga. 
 

9.- Un díode d’unió pn té un corrent de saturació de 0.5 dt. a la temperatura de 300 K. Si sabem 
que el valor de la constant de Boltzmann és k = 1.38 x 10-23 J/K, determineu el corrent a aquesta 
temperatura quan els voltatges prenen valors d’1, -1, 100 i -100 mV. 

 
10.- Un díode d’unió pn té un corrent de saturació d’1 nA i kT = 0.025 eV a la temperatura 

ambient. (a) Determineu el valor de la resistència per a voltatges petits en polarització inversa. (b) 
Calculeu els valors de la intensitat de corrent i de la resistència del díode en polarització inversa 
quan s’aplica un voltatge de 0.5 V. (c) Calculeu els valors de la intensitat de corrent i de la 
resistència del díode en polarització directa quan s’aplica un voltatge de 0.5 V. 
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