
CONTINGUTS

8.1 Introducció

8.2 Tipus de sòlids

8.3 Bandes d’energia. Conductors, aïllants i 

     semiconductors  

8.4 Semiconductors intrínsecs i extrínsecs

8.5 Equació del semiconductor i neutralitat 

     elèctrica

8.6 Fenòmens de transport en  

     semiconductors

8.7 Dispositius  semiconductors

BIBLIOGRAFIA

Beléndez, A., Bernabeu, J. G,  Pastor, C., Física 
para estudiantes de Informática III (Universidad 
Politécnica de Valencia, 1990).                               
http://hdl.handle.net/10045/12506 

Page, A., Llinares, J., Curso de Física Aplicada: 
Electromagnetismo y semiconductores 
(Universidad Politécnica de Valencia, 1999).  
Caps. 31-36.

Young, H. D., Freedman, R. A., Física 
Universitaria (Sears-Zemansky), Vol. II 
(Addison-Wesley, México, 2009). Cap. 42.

Tipler, P.  A., Mosca, G., Física para la Ciencia y 
la Tecnología,  Vol. II (Reverté, Barcelona, 2005). 
Cap. 38. 

Gettys, W. E., Keller, F. J., Skove, M. J.,  Física 
Clásica y Moderna (McGraw-Hill, Madrid, 
1991). Cap. 42.

Tema 8 . Pr inc ip is  f í s ics  de ls    
           semiconductors

El tema està dedicat a presentar una introducció sobre l’anàlisi dels diferents  tipus  de 
sòlids, la teoria de bandes, les  propietats  elèctriques  dels  semiconductors, els  diferents 
tipus de conducció en semiconductors i els dispositius semiconductors. 

En primer lloc es comenten els  diferents  tipus d’enllaços  i de sòlids, amb la distinció, 
fonamentalment, entre sòlids  iònics, covalents  i metàl·lics, i s’introdueix el model 
d’electrons  lliures  per a metalls  i el concepte de densitat d’estats  i la distribució de 
Fermi-Dirac.

S’analitza la diferència entre els  conductors, aïllants  i semiconductors  depenent de la 
seua estructura de bandes  i la separació entre les  bandes  de valència i de conducció. 
Quan els  àtoms s’enllacen entre si en la matèria condensada, els  seus  nivells 
d’energia es  reparteixen en bandes. En el zero absolut, els  aïllants  i els 
semiconductors  tenen una banda de valència totalment plena, separada per un 
interval buit d’energia, d’una banda de conducció buida. No obstant això, en el cas 
dels  semiconductors  l’interval buit entre aquestes dues  bandes  és  aproximadament 
d’1 eV. Els  conductors  tenen bandes de conducció parcialment plenes. També es 
distingeix entre semiconductor intrínsec i semiconductor extrínsec. En aquest últim 
cas, l’addició de petites  concentracions d’impureses  al semiconductor pot canviar 
dràsticament les seues  propietats elèctriques. Si s’hi afegeixen impureses  donadores 
s’obté un semiconductor tipus n, mentre que si s’hi afegeixen impureses  receptores  el 
resultat és  un semiconductor extrínsec de tipus p. En aquest punt és important 
introduir l’equació del semiconductor o llei d’acció de masses, equació essencial en l’estudi de 
semiconductors  i dispositius  semiconductors, així com la condició de neutralitat 
elèctrica.

A continuació es  descriuen els fenòmens  de transport de càrregues  que apareixen en 
els semiconductors, siga com a conseqüència de l’aplicació de camps  elèctrics 
(corrent d’arrossegament ), siga per l’existència de gradients  de concentració dels 
portadors  (corrent de difusió). Els  conceptes  de velocitat d’arrossegament, densitat de 
corrent i conductivitat que s’estableixen són anàlegs  als  introduïts  per a conductors 
metàl·lics en el tema de corrent elèctric, amb la diferència que en aquell cas  els 
portadors  són electrons lliures, mentre que en un semiconductor poden ser electrons 
(càrregues negatives) i buits (càrregues positives).

L’últim apartat del tema està dedicat als  dispositius  semiconductors. Es  presenten 
d’una manera introductòria les  característiques  bàsiques  del díode i del transistor. 
Comencem estudiant la unió p-n, tant en polarització directa com en polarització 
inversa, ja que aquest tipus  d’unió és  la base per a la construcció de díodes  i 
transistors. S’hi inclouen les  seues  característiques  bàsiques  de funcionament com 
són els  corrents  d’electrons  i buits, les  característiques  tensió-corrent en un díode, i 
les tensions  i corrents  en un transistor. També s’analitzen unes  quantes  aplicacions 
d’aquests dispositius.
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