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• Tipus de sòlids 
Hi ha diferents tipus d’enllaços entre els àtoms, no 
obstant això, per a sistematitzar-ne l’estudi es recorre a 
dos tipus límits d’enllaç: (a) iònic (es forma entre un 
metall i un no metall) i (b) covalent (es forma entre no 
metalls). No hi ha substàncies radicalment iòniques o 
covalent, ja que aquests dos tipus són casos límits.  
Des d’un punt de vista macroscòpic, un sòlid és una 
substància rígida o elàstica, és a dir, una substància que 
té un comportament elàstic sota la influència tant de 
forces hidrostàtiques com d’esforços i tensions. 
Atenent a la seua estructura, es poden dividir els sòlids 
en amorfs i cristal·lins. També es poden classificar els 
sòlids atenent al tipus predominant d’enllaç entre els 
àtoms o ions que constitueixen els cristalls. Hi podem 
considerar cinc tipus: covalents, iònics, amb enllaços 
d’hidrogen, moleculars i metàl·lics.  
 
• Bandes d’energia. Conductors, aïllants i semicon-

ductors 
El concepte de banda d’energia és de gran ajuda per a 
entendre diverses propietats dels sòlids, com la 
conductivitat elèctrica.  

Quan els àtoms s’uneixen entre si per a donar lloc a un 
sòlid, els seus nivells externs d’energia s’encavallen i 
donen lloc a bandes. En el zero absolut, els aïllants i els 
semiconductors tenen una banda de valència plena 
separada per una banda prohibida d’energia d’una banda 
de conducció buida.  

En els conductors, les bandes d’energia ocupades, de 
valència i de conducció (bandes permeses), estan 
separades per bandes prohibides que no poden ser 
ocupades.  

Solament les bandes parcialment plenes poden donar lloc 
a corrents elèctrics en un sòlid quan s’aplica un camp 
elèctric. En el llenguatge de la teoria de bandes la 
diferència entre conductors i aïllants radica, doncs, en el 
fet que hi haja bandes parcialment ocupades o no.  

El silici i el germani tenen la mateixa estructura externa 
que el carboni, raó per la qual podem esperar un 
diagrama de bandes d’energia molt similar al del 
diamant. No obstant això, com que l’energia de separació 
EG entre les bandes de valència i conducció és petita, 
resulta possible que, si augmenta la temperatura, alguns 
electrons de la banda de valència adquirisquen prou 
energia per a saltar a la banda de conducció; això permet 
l’establiment d’un corrent elèctric en aplicar un camp 
elèctric, com succeeix en un conductor. Per això reben el 
nom de semiconductors.  

La distinció entre aïllant i semiconductor rau únicament 
en el valor de EG. A la temperatura ambient, EG val 1.12 

eV per al Si i 0.72 eV per al Ge. En un semiconductor hi 
ha dos tipus de portadors de corrent, els electrons i els 
buits, en què el corrent total és la suma dels deguts a 
cada tipus de portador. 

 
• Semiconductors intrínsecs i extrínsecs 
En els semiconductors purs (intrínsec), la conducció té 
lloc per mitjà d’electrons que estan presents sols a causa 
del material cristal·lí pur (per exemple, Ge o Si) i no a 
causa d’elements estranys. L’única possibilitat que hi 
haja conducció és comunicar als electrons una energia 
igual o major que EG –que els fa passar a la banda de 
conducció–, cosa que es pot aconseguir mitjançant 
excitació tèrmica o lluminosa. 
Mitjançant l’operació d’afegir a un semiconductor pur 
quantitats minúscules, d’una part per milió 
aproximadament, de substàncies estranyes adequades o 
impureses (àtoms diferents), és possible que els 
semiconductors presenten conductivitat elèctrica per a un 
rang de temperatures major (semiconductors extrínsecs). 
Aquesta operació rep el nom de dopatge. Així doncs, les 
propietats elèctriques d’un semiconductor poden canviar 
de manera dràstica per l’addició de petites 
concentracions d’impureses donadores. D’aquesta 
manera s’obté un semiconductor tipus n; o amb 
impureses receptores, s’obté un semiconductor tipus p. 
 
• Equació del semiconductor i neutralitat elèctrica 
Equació del semiconductor 
Si n i p són les concentracions d’electrons lliures i buits 
en un semiconductor, respectivament. Quan en un 
semiconductor intrínsec, per excitació tèrmica, un electró 
abandona la banda de valència i deixa darrere seu un 
buit, el nombre d’electrons lliures és igual al de buits 
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n = p = ni = pi  

en què  ni i pi són les concentracions intrínseques de 
portadors. En general, per a qualsevol semiconductor, els 
processos de generació de parells electró-buit i de 
recombinació són continus, i per a cada temperatura 
s’arriba a un equilibri en el qual el producte np és 
constant. Es compleix  

    

€ 

n ⋅ p = ni
2 = pi

2 = cte. (per a T i EG fixes) 

Aquesta equació rep el nom d’equació del semiconductor 
o llei d’acció de masses, és essencial en l’estudi di 
semiconductors i dispositius semiconductors i és vàlida 
per a semiconductors intrínsecs i extrínsecs in equilibri 
tèrmic.  
Fora de l’equilibri, és a dir, quan n i p estan governades 
en el dispositiu per condicions externes, no es compleix 
l’equació anterior. 



 
 
 
Condició de neutralitat elèctrica 
Si el semiconductor està dopat, la llei d’acció de masses 
no és suficient per a determinar la concentració de 
portadors. A més, cal afegir-hi una relació que lligue 
aquestes concentracions amb la densitat d’impureses 
donadores o acceptores. Aquesta expressió ve donada per 
la condició de neutralitat elèctrica: 

[ càrregues positives] = [càrregues negatives] 
Si denominem Na la concentració d’impureses acceptores 
i Nd  la concentració d’impureses donadores (en nombre 
d’àtoms per unitat de volum), la condició de neutralitat 
elèctrica s’escriu:  
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p + N d = n + N a  

la qual queda suficientment explicada si es consideren 
els punts següents: (a) El semiconductor és elèctricament 
neutre, si damunt seu no actua cap camp extern. (b) En 
afegir les densitats d’impureses donadores i acceptores 
es tenen electrons i buits addicionals. (c) Totes les 
impureses donadores i acceptores estan ionitzades.  
 
• Fenòmens de transport en semiconductors 
En un semiconductor poden aparèixer fenòmens de 
transport de càrregues deguts tant a l'aplicació de camps 
elèctrics com a l’existència de gradients de concentració 
de portadors, és a dir, quan aquesta concentració depèn 
del punt del material semiconductor. 
Els fenòmens de transport són molt variats, de manera 
que únicament considerarem els següents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(a) La conducció elèctrica deguda al transport de 
càrrega originat per l'aplicació d'un camp 
elèctric uniforme. 

(b) La conducció elèctrica deguda a la difusió de 
càrrega originada per l'existència d'un gradient 
de portadors. 

(c) L'efecte Hall, en el qual l'aplicació d’un camp 
magnètic dóna lloc a un camp elèctric (és a dir, 
una diferència de potencial). 

Com que en un semiconductor hi ha dos tipus de 
portadors de càrrega (electrons i buits), en l'expressió 
corresponent al corrent de desplaçament (o 
arrossegament) apareixen dos termes, l’un a causa dels 
electrons i l’altre a causa dels buits: 
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J = e(nµn + pµ p)

 
E  

de manera que la conductivitat d'un semiconductors és: 
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σ = e(nµn + pµ p)  

 
• Dispositius semiconductors 
La unió d’un semiconductor de tipus p amb un 
semiconductor de tipus n forma un díode d’unió (unió p-
n) que és la base per a la fabricació de dispositius 
semiconductors com el díode i el transistor. Aquests 
dispositius tenen un paper fonamental en l’electrònica 
contemporània. 
Un díode conté una unió p-n, mentre que un transistor 
d’unió bipolar conté dues unions p-n que poden ser p-n-p 
o bé n-p-n. 
 
	  

	  


