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  Politechnika Warszawska Do użytku wewnętrznego 
           Wydział Fizyki 
     Laboratorium Fizyki II p. 
       Rajmund Bacewicz 

Ćwiczenie nr 8 
 

WYZNACZANIE ENERGII AKTYWACJI W PÓŁPRZEWODNIKACH. 

 
 Ze względu na przewodnictwo elektryczne ciała stałe tradycyjnie dzieli się na 

metale, półprzewodniki i izolatory. Oporność właściwa materiałów (rezystywność) 

zmienia się od Ωcm10 8−≅ρρρρ dla metali do wartości ρρρρ  większych od Ωcm1012  dla 

izolatorów. Spróbujmy na początek zrozumieć istotę tych różnic. 

 Wielkością charakteryzującą przewodnictwo elektryczne materiałów jest 

przewodność elektryczna .σσσσ  Jest to odwrotność oporności właściwej .ρρρρ  Podstawowe 

wyrażenie opisujące przewodność elektryczną materiałów ma postać: 

µµµµσσσσ Nq=  (1) 
N  – liczba nośników prądu w jednostce objętości materiału (koncentracja nośników) 
q – ładunek nośnika 
µµµµ - ruchliwość nośników 
 Nośnikami prądu są cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym. Najczęściej 

są nimi elektrony, ale w wielu substancjach są to jony bądź, jak w przypadku 

elektrolitów, grupy atomów posiadające ładunek. W przypadku występowania w 

materiale nośników kilku rodzajów wyrażenie na σσσσ  jest sumą składników postaci (1). 

 Nośniki prądu w materiale umieszczonym w polu elektrycznym uzyskują 

oprócz posiadanej prędkości ruchu cieplnego (chaotycznego)prędkość w kierunku 

działającego pola, tzw. prędkość dryfową. Ustala się ona jako wynik działania siły 

przyśpieszającej pochodzącej od tego pola i zderzeń nośników z drgającymi 

atomami, defektami itp. czyli procesów określanych mianem rozpraszania nośników. 

Ruchliwością nośników nazywamy iloraz prędkości dryfowej dv  i natężenia pola 

elektrycznego εεεε : 

εεεε
µµµµ dv=  (2) 

 
 Wielki zakres obserwowanych wartości ρρρρ , a zatem i σσσσ , wiąże się przede 

wszystkim z różnicami w wartości koncentracji nośników N . 

 Według teorii pasmowej ciał stałych 1) elektrony zajmują stany w dozwolonych 

pasmach energetycznych. O przewodnictwie elektrycznym decyduje obsadzenie 

najwyżej położonego (w skali energii) pasma, w którym znajdują się elektrony. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1) Przez ciało stałe rozumiemy w tym opracowaniu ciało posiadające strukturę 
krystaliczną. 
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Możliwe są dwa przypadki ( dla uproszczenia załóżmy temperaturę zera 

bezwzględnego T = 0 )K°  (1) najwyższe obsadzone pasmo wypełnione jest 

całkowicie; (2) najwyższe obsadzone pasmo wypełnione jest częściowo (rys.1). 

W pierwszym przypadku przewodność elektryczna wynosi zero, ponieważ nie ma 

swobodnych nośników prądu elektrycznego – ciało zachowuje się jak izolator. 

Wynika to z ważnego twierdzenia fizyki ciała stałego: 

Elektrony znajdujące się w całkowicie wypełnionych pasmach nie biorą udziału w 

przewodzeniu prądu. W przypadku drugim w przewodnictwie elektrycznym biorą 

udział elektrony z pasma częściowo wypełnionego (są to zatem elektrony 

swobodne). Sytuacja taka występuje w metalach. 

 
Rys.1 . Obsadzenie pasm energetycznych w izolatorze (a) i w metalu (b). 
 
Koncentracja elektronów w metalu jest bardzo duża i wynosi zwykle ok. 1023 cm-3. 

Odpowiada to liczbie atomów metalu w jednostce objętości – z każdego atomu 

pochodzi co najmniej jeden elektron. 

 Rozważmy teraz obsadzenie pasm energetycznych w temperaturze wyższej 

od zera bezwzględnego T  > 0 Ko . Zwiększenie temperatury oznacza, że możliwe 

stają się przeskoki elektronów z najwyższego pasma obsadzonego (pasma 

walencyjnego) do najbliższego pasma pustego (pasma przewodnictwa). O ile w 

przypadku metalu związana z tym zmiana koncentracji jest znikoma w porównaniu z 

już istniejącą, to w przypadku pustego pasma przewodnictwa termicznie wzbudzone 

nośniki są jedynymi mogącymi przewodzić prąd elektryczny. 

 Prawdopodobieństwo takich przeskoków zależy, przede wszystkim od 

szerokości przerwy energetycznej gE  między pasmem walencyjnym a pasmem 

przewodnictwa (nazywanej czasem przerwą wzbronioną). Dla gE  większej od 2 – 

3 eV (nie istnieje tutaj ustalona granica), prawdopodobieństwo przejść termicznych 

jest w temperaturze pokojowej znikomo małe. Oznacza to bardzo małą koncentracje 

nośników, czyli ciało takie jest izolatorem. Gdy wartość przerwy energetycznej jest 
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bliska 1 eV lub mniejsza, wówczas wskutek przeskoków termicznych osiągać można 

znaczącą koncentrację nośników prądu, choć zawsze jest to liczba kilka rzędów 

wielkości mniejsza niż w metalu. Materiał taki nazywamy półprzewodnikiem. 

Podkreślić należy, że podział na izolatory i półprzewodniki oparty o kryterium 

wielkości przerwy energetycznej zakłada, że mamy do czynienia z substancjami 

czystymi, o doskonałej sieci krystalicznej. W rzeczywistych materiałach występują 

defekty struktury, zanieczyszczenia albo celowo wprowadzone domieszki, które 

mogą być źródłem przewodnictwa elektrycznego nawet w przypadku istnienia bardzo 

dużej przerwy energetycznej. Oznacza to możliwość uzyskania właściwości 

półprzewodnikowych przez ciała stałe zaklasyfikowane jako izolatory ze względu na 

dużą wartość gE . 

 Ponieważ liczba termicznie wzbudzonych elektronów zależy od temperatury 

więc i przewodność elektryczna silnie zmieniać się będzie z temperaturą . Zanim 

jednak przystąpimy do ilościowego opisu tego zjawiska zauważmy, że 

w półprzewodnikach nośnikami prądu oprócz swobodnych elektronów są tzw. dziury. 

 Dziura jest bardzo użytecznym pojęciem fizyki półprzewodników. Wprowadza 

się je by opisać przewodzenie prądu przez elektrony z prawie całkowicie 

wypełnionego pasma walencyjnego. Jeśli nieobsadzonych stanów w paśmie 

walencyjnym jest dużo mniej od stanów obsadzonych wówczas zamiast rozpatrywać 

przewodzenie prądu przez elektrony wygodniej jest wprowadzić quasi-cząstki o 

ładunku dodatnim e+  dziury. Dziura odpowiada nieobsadzonemu stanowi w paśmie 

walencyjnym. Można jej przypisać masę i prędkość. Podkreślić jednak trzeba, że nie 

należy przypisywać jej lokalizacji w określonym atomie sieci krystalicznej. 

 Przewodność elektryczna półprzewodnika jest więc sumą wkładów od 

elektronów znajdujących się w paśmie przewodnictwa i dziur z pasma walencyjnego 

de epen µµµµµµµµσσσσ +=  (3) 

gdzie n  i eµµµµ  są koncentracją i ruchliwością elektronów, a p  i dµµµµ  koncentracją 

i ruchliwością dziur. 

 Przejściu elektronu z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa 

towarzyszy wytworzenie dziury. Wymaga to energii co najmniej równej przerwie 

wzbronionej gE (rys.2). Prawdopodobieństwo tego, że elektron będzie posiadać 

wystarczającą do takiego przejścia energię określimy na podstawie znanego z teorii 

kinetycznej gazów rozkładu Boltzmana. 
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Rys.2 . Tworzenie pary nośników elektron – dziura w półprzewodniku. 
 

Według rozkładu Boltzmana, dla układu znajdującego się w równowadze 

termodynamicznej z otoczeniem prawdopodobieństwo znalezienia układu w stanie 

energetycznym o energii E  wyznacza tzw. czynnik Boltzmana: 

kT
E

e
−

 (4) 

gdzie k  jest stałą Boltzmana, 
K
eV

10862,0k 4−⋅=  , a T   jest temperaturą 

bezwzględną układu. Oznacza to, że prawdopodobieństwo posiadania przez cząstkę 

energii E  bardzo szybko maleje ze wzrostem E , a także jest bardzo małe w niskich 

temperaturach. 

 W przypadku półprzewodnika o przerwie energetycznej gE  

prawdopodobieństwo  termicznego przejścia elektronu z pasma walencyjnego do 

pasma przewodnictwa określa czynnik Boltzmana w postaci 

kT

Eg

e
−

 
Ponieważ przejściu elektronu towarzyszy jednoczesna kreacja dziury, okazuje się2), 

że 









−

kT

E
exp~pn g  (5) 

 
Jeżeli dziury powstają wyłącznie wskutek przejść elektronów z pasma walencyjnego 

do pasma przewodnictwa wówczas pn =  i 









−=

kT2

E
exp~pn g  (6) 

 
Przypadek taki określamy mianem półprzewodnika samoistnego.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Jest to wynik tzw. prawa działania mas. Ścisłe wyprowadzenie tego związku 
podane jest w dalszej części instrukcji. 
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 Ruchliwość nośników prądu jest w półprzewodniku potęgową funkcją 

temperatury pT~µµµµ  gdzie wartość wykładnika p  zależy od mechanizmu rozpraszania 

nośników i przyjmuje wartość z przedziału od –0,5 do 1,5. W każdym jednak 

przypadku jest to zależność słabsza od funkcji eksponencjalnej postaci (4). 

Zależność przewodności elektrycznej σ  od temperatury jest zdominowana przez 

zależność temperaturową  koncentracji tkwiącą, przede wszystkim w czynniku 

wykładniczym (6). Na podstawie (2) mamy więc 








 ∆−=
kT

E
expoσσσσσσσσ  (7) 

gdzie 
2

E
E g=∆  nazywana jest energią aktywacji. 

 Relacja (7) określa zależność przewodnictwa od temperatury nazywaną 

zależnością aktywacyjną. Energia aktywacji jest wiec połową energii potrzebnej do 

przeniesienia elektronu do pasma przewodnicwa. Najlepszym sposobem graficznej 

reprezentacji (7) jest tzw. wykres Arrheniusa, na którym przedstawiamy σσσσnl  w funkcji 

T
1

. Mamy bowiem 

kT
E

ln=ln o
∆∆∆∆

σσσσσσσσ -  (8) 

 
Wykres Arrheniusa jest więc linią prostą o nachyleniu proporcjonalnym do energii 

aktywacji (rys.3). 

 
Rys.3 . Wykres Arrheniusa 

 
Zależność o charakterze relacji (7) spotyka się w bardzo wielu sytuacjach w 

fizyce i chemii. Wszędzie, gdzie zmiana stanu układu znajdującego się w 

równowadze termodynamicznej z otoczeniem wymaga dostarczenia energii W , 

prawdopodobieństwo znalezienia układu w wyższym stanie energetycznym określa 

statystyka Boltzmana, a więc czynnik 






−
kT
W

exp . Mówiąc inaczej, dla układu 
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znajdującego się w temperaturze T  czynnik ten określa prawdopodobieństwo 

pokonania bariery energetycznej o wysokości W . 

Przykładem takiego procesu jest parowanie cieczy. Ze względu na siły 

wiązania w cieczy cząsteczka, by móc wyparować musi pokonać „wzgórze” energii 

W , mówiąc inaczej musi wykonać pracę przeciwko siłom spójności. Oczekujemy 

zatem, że liczba cząstek pary w jednostce objętości jest określona przez czynnik 








−
kT
W

exp . Mimo, że tego typu analiza jest uproszczona, daje ona poprawny opis 

gęstości pary w funkcji temperatury. 

Inny przykład dotyczy reakcji chemicznej. Załóżmy, że ma ona postać reakcji 

syntezy 

.ABBA →+  
 

Jeżeli energia niezbędna do wywołania tej reakcji wynosi AW  (energia aktywacji) to 

szybkość zachodzenia reakcji zależy od temperatury przez czynnik 






−
kT
W

exp A . 

Widać więc jaki sens ma podnoszenie temperatury w celu przyśpieszenia reakcji. 

Zauważmy, że podobny efekt dałoby zmniejszenie wartości AW  (uzyskuje się to 

przez zastosowanie specjalnych substancji zwanych katalizatorami). 

Spośród wielu innych zjawisk, których zależność temperaturowa określona jest przez 

czynnik 






−
kT
W

exp  wymieńmy jeszcze termoemisję elektronów z metalu ( W  - jest 

wtedy pracą wyjścia elektronów) oraz przewodnictwo jonowe materiałów ( W  - ma 

wówczas sens energii potrzebnej do uwolnienia jonu znajdującego się w studni 

potencjału). 

 
Domieszki w półprzewodnikach. 

 
 Przypadek przewodnika samoistnego, a więc sytuacja, w której jedynym 

źródłem swobodnych nośników w półprzewodniku są przejścia elektronów z pasma 

walencyjnego do pasma przewodnictwa jest spotykana niezmiernie rzadko. Zwykle 

nie możemy ustrzec się domieszek i defektów, które zmieniają przedstawiony wyżej 

obraz przewodnictwa elektrycznego w półprzewodniku. Co, więcej, w większości 

zastosowań półprzewodników w technice stosuje się półprzewodniki celowo 

domieszkowane. Najłatwiej zrozumieć rolę domieszek na przykładzie 

najważniejszego obecnie materiału półprzewodnikowego jakim jest krzem. 

 Każdy atom krzemu związany jest w krysztale z sąsiadami, czterema 

wiązaniami kowalencyjnymi, na utworzenie których „zużywa” cztery elektrony 
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walencyjne. Jeżeli zastąpimy atom krzemu atomem V grupy układu periodycznego 

np. fosforem to odda on do wiązań elektrony, natomiast piąty pozostanie słabo 

związany z atomem domieszki (rys.4). Elektron ten może być łatwo oderwany od 

atomu fosforu i stać się przez to elektronem swobodnym w paśmie przewodnictwa. 

 
Rys.4 . Schemat struktury krzemu z domieszkowym atomem fosforu. 
 

Domieszka taka jest więc donorem. Donorami w krzemie są też inne 

pierwiastki V grupy układu okresowego: arsen, bizmut, i antymon. Jeżeli podstawimy 

pewną liczbę atomów krzemu atomami pierwiastka grupy III (np. galem), to każdy 

z nich musi pobrać jeden elektron, by utworzyć cztery kompletne wiązania 

z otaczającymi atomami Si . Oznacza to, że każdemu z nich towarzyszyć będzie 

słabo związana dziura – domieszka taka nazywa się akceptorem. 

Domieszki te dadzą zatem dodatkowe poziomy w przerwie energetycznej 

półprzewodnika: domieszka donorowa blisko pasma przewodnictwa, domieszka 

akceptorowa w pobliżu pasma walencyjnego (rys.5). Odległości tych poziomów od 

odpowiednich pasm są energiami jonizacji domieszek. Są one znacznie mniejsze od 

energii przerwy energetycznej. 

W krzemie energia jonizacji płytkiego donora wynosi DE  = 0,03 eV a akceptora 

DE  = 0,03 eV, podczas gdy przerwa energetyczna wynosi gE = 1,1 eV. Ze względu 

na niewielkie energie jonizacji omawiane domieszki nazywa się płytkimi. Oznacza to, 

że przejścia nośników z poziomów domieszkowych do najbliżej położonych pasm 

wymagają znacznie mniejszych energii niż przejścia między pasmem walencyjnym i 

pasmem przewodnictwa i zachodzą przy dużo niższych temperaturach. 

Warto wspomnieć, że nośniki związane z domieszką mogą zajmować też 

stany wzbudzone analogicznie do stanów wzbudzonych atomu wodoru. 

W półprzewodniku, w którym wprowadziliśmy domieszki donorowe dominować 

więc będą elektrony – jest to półprzewodnik typu n , natomiast domieszki 

akceptorowe dadzą przewodnictwo dziurowe – półprzewodnik typu p . 
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Rys.5 . Schemat energetyczny półprzewodnika zawierającego dwa rodzaje 

domieszek. 

 
Koncentracja no śników w stanie równowagi cieplnej. 

 
 Wprowadzimy teraz wyrażenie na gęstość nośników w półprzewodniku. 

Spodziewamy się, że ich liczba zależy od ilości dostępnych miejsc w paśmie 

przewodnictwa, czyli gęstości stanów dla tego pasma )E(g  oraz 

prawdopodobieństwa obsadzenia tych stanów )E(f . Liczba elektronów o energii 

z przedziału dEEE +−  wynosi więc 

dE)E(f)E(g)E(nd =  (9) 
 

Koncentrację elektronów w paśmie przewodnictwa otrzymamy po zsumowaniu 

przyczynków od wszystkich stanów w tym paśmie: 

∫=
max

p

E

E

dE)E(f)E(gn  (10) 

gdzie pE  jest energią dna pasma przewodnictwa a maxE  jest maksymalną energią 

elektronu w tym paśmie. 

Gęstość stanów (liczba stanów o energiach zawartych pomiędzy E  i dEE + ) w 

interesującym nas zakresie energii opisuje następująca funkcja energii (patrz 

dodatek A): 

2
1

p

2
3

2
e

p )EE(
h
m2

4)E(g −






= ππππ  (11) 

Podobnie dla pasma walencyjnego: 

2
1

w

2
3

2
d

w )EE(
h
m2

4)E(g −






= ππππ  (12) 

gdzie de mim  są asami efektywnymi elektronu i dziury różnymi od masy elektronu 

swobodnego om  (np. w krzemie oe m2,0m ≅ ), zaś wp EiE  są energiami krawędzi 

obu pasm (rys.5). 
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 Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w stanie o energii  E   opisuje 

funkcja  Fermiego-Diraca:  

1e

1
)E(f

kT
)EE( F

+
= −  (13) 

gdzie FE  jest energią (poziomem) Fermiego. Przebieg funkcji )E(f  dla różnych 

temperatur przedstawia rys.6. 

 
Rys.6 . Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w dwóch temperaturach. 
 

Zauważmy, że w temperaturze zera bezwzględnego obsadzone są wszystkie 

stany do energii Fermiego. W temperaturach różnych od zera energia Fermiego 

określana jest przez warunek, że prawdopodobieństwo obsadzenia stanu o energii 

równej FE  wynosi 
2

1
. 

 W półprzewodnikach, poza przypadkiem tzw. półprzewodników 

zdegenerowanych, poziom Fermiego leży w zakresie przerwy wzbronionej na tyle 

daleko od pasma przewodnictwa (w półprzewodniku samoistnym 
2

E
EE g

Fp ≅− ), że 

spełniona jest relacja 

kTEE F >>−  (14) 
Pozwala to na pominięcie jedynki w mianowniku wyrażenia (11) i zapisanie funkcji 

)E(f  w postaci 








 −≅
kT

EE
exp)E(f F  (15) 

czyli na zastąpienie rozkładu Fermiego-Diraca rozkładem Boltzmana.  

 Obliczamy teraz koncentrację elektronów na podstawie wzoru (9) korzystając 

z (10) i (15). Ponieważ )E(f  jest funkcją szybko malejącą, możemy zastąpić górną 

granicę całki  

w (10) maxE  przez nieskończoność. Otrzymujemy: 
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dEe)EE(e
h
m2

4n kT
E

2
1

E
p

kT
E

2
3

2
e

p

F −∞

∫ −






π=  

Wprowadzimy zmienną 






 −
=

kT

EE
x p . Otrzymamy stąd 

dxexe
h

kTm2
4n x

o

2
1

kT

EE
2
3

2
e

pF

−
∞−

∫






π=  

Ponieważ ,
2

dxex x

o

2
1 ππππ=−

∞

∫  więc 

kT

EE

p
kT

EEp
e

FpF

eNe
h

kTm
n

−
−−−

=






=
2

3

2

2
2  (16) 

 
Tu Np oznacza efektywną gęstość stanów w paśmie przewodnictwa. 

Podobnie możemy obliczyć koncentrację dziur jeśli zauważymy, że funkcja 

rozkładu dla dziur ,)E(f1)E(fd −=  ponieważ dziura zdefiniowana jest jako brak 

elektronu w paśmie walencyjnym. Czyli: 

kT

EE

kT

EE

kT

EEd

F

FF
e

ee

Ef
−

−− ≅
+

=
+

−=
1

1

1

1
1)(  (17) 

Wykorzystując (9), (11) i (17) otrzymujemy: 
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3

2

2
2)()(  (18) 

gdzie wE  jest energią krawędzi pasma walencyjnego a Nw zwiemy efektywną 

gęstością stanów w paśmie walencyjnym. 

 Zatem, koncentracja nośników w półprzewodniku wyznaczona jest przez 

położenie poziomu Fermiego. Zauważmy, że: 

kT

E

2
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3

2

g

e)mm(
h

kT2
4pn

−








 Π=  (19) 

co jest w zgodzie z wzorem (5), )EEE( gwp =−  

Dla przypadku półprzewodnika samoistnego daje to: 
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h

kT2
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−








 Π==  (20) 

 Obliczmy teraz koncentrację nośników w półprzewodniku domieszkowanym. 

Załóżmy, że domieszkami są donory (domieszki elektronowe) o koncentracji DN . 

Jonizacja atomu donora daje elektron w paśmie przewodnictwa. Zatem w obszarze 

temperatur gdzie dominują przejścia z poziomów donorowych do pasma 

przewodnictwa wszystkie elektrony w paśmie przewodnictwa pochodzą od donorów 

(jest to tzw. obszar przewodnictwa domieszkowego). 

Mamy wówczas: 
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+= DNn  (21) 

gdzie +
DN  jest liczbą zjonizowanych donorów. 

 Równanie (21) wyraża fakt naturalności ładunkowej półprzewodnika (całkowity 

ładunek równa się zero). Liczbę niezjonizowanych donorów określa rozkład 

Fermiego-Diraca3). 

1e

N
)E(fNN

kT
EE
d

D
o
D FD

+
== −−  (22) 

(energię jonizacji donora mierzymy od dna pasma przewodnictwa, 0Ep = ), stąd 

kT
EE

do
DDD DF

e1

N
NNN +

+

+
=−=  (23) 

Zatem według (21), korzystając z (16) mamy 

kT

EE
DF

p DF

e

N

kT

E
N +

+
=

1

exp  (24) 

  
By otrzymać ścisłe wyrażenie na koncentrację nośników należy z równości (24) 

obliczyć FE  i wstawić do wyrażenia (16) dającego n. My ograniczymy się do niskich 

temperatur, w których .1
kT
ED >>  

Wówczas pomijając jedynkę po prawej stronie równości (24) otrzymujemy 
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 (26) 

 
 

 Zatem w zakresie temperatur zdominowanym przez przewodnictwo 

domieszkowe energia aktywacji wynosi 
2

E
E D=∆ . Identycznie wygląda analiza 

w przypadku półprzewodnika typu p jedynie zamiast DD NiE  podstawiamy parametry 

odpowiadające akceptorom: AA NiE . 

W półprzewodniku z jednym rodzajem domieszek spodziewamy się więc 

krzywej przewodnictwa na wykresie Arrheniusa w postaci przedstawionej na rys.7. 

W niższych temperaturach dominuje jonizacja domieszek. Odpowiada temu odcinek 

prostej o energii aktywacji 
2

E
E D=∆  dla domieszki donorowej (

2
E

E A=∆  dla 

domieszki akceptorowej). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3)Dla uproszczenia pomijamy tu tzw. spinową degenerację poziomu donorowego.  
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Po przekroczeniu temperatury, w której wszystkie atomy domieszki są 

zjonizowane  może wystąpić przedział temperatur gdzie przewodnictwo praktycznie 

nie zmienia się, aż do osiągnięcia temperatur przy których możliwe staje się 

termiczne wzbudzenie elektronów z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa. 

Odpowiada temu odcinek prostej o energii aktywacji 
2

E
E g=∆ . Zakresy 

temperaturowe dla poszczególnych odcinków krzywej zależą od wartości energii 

jonizacji i przerwy energetycznej. 

 
Rys.7 . Wykres Arrheniusa dla półprzewodnika domieszkowanego. 

 
 Analizę przewodnictwa w obecności domieszek bardzo komplikuje fakt 

jednoczesnego występowania domieszek donorowych i akceptorowych. Zwróćmy 

uwagę, że przewodność elektryczna półprzewodnika jest wtedy mniejsza aniżeli w 

przypadku występowania domieszek jednego rodzaju – zachodzi zjawisko tzw. 

kompensacji domieszek. 

Związek między przewodnością i temperaturą zależy w takiej sytuacji od 

wzajemnych relacji pomiędzy koncentracjami domieszek i jest przedyskutowany w 

podanej literaturze (np.[3] ). 

 
Wykonanie ćwiczenia. 

 
 W ćwiczeniu dokonujemy pomiaru oporności ρ  próbek półprzewodnikowych 

grzanych w piecyku oporowym. Temperaturę ustalamy przez zadanie wartości 

napięcia kontrolera temperatury. Szczegółowe działanie układu opisuje instrukcja 

przy ćwiczeniu.  

Opracowanie wyników  
 

1. Na podstawie wyników pomiarów wykonać wykres ln �� = f(
�
�), gdzie T jest 

temperaturą bezwzględną (w K), a R – oporem próbki. 
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Zastąpienie 
 odwrotnością oporu nie ma wpływu na wartości szukanych 

energii aktywacji przewodnictwa. 

2. Obliczyć niepewności pomiarowe wielkości mierzonych bezpośrednio – 

temperatury na piecyku oporowym T oraz oporu R mierzonego omomierzem i 

nanieść je na wykres w postaci odcinków niepewności. Obliczeń niepewności 

dokonać na podstawie: danych technicznych dla użytych przyrządów 

pomiarowych, własnych oszacowań wykonanych w trakcie ćwiczenia (np. 

zakres wahań temperatury w momencie odczytywania oporu itp.) lub 

wskazówek prowadzącego. 

3. Do danych doświadczalnych dopasować prostą metodą najmniejszych 

kwadratów.  

UWAGA: Jeśli wykres składa się z odcinków prostoliniowych, procedurę 

dopasowania przeprowadzić dla każdego odcinka oddzielnie.  

Na podstawie współczynnika kierunkowego obliczyć energię aktywacji 

przewodnictwa domieszkowego, określić niepewność standardową, biorąc 

pod uwagę niepewność typu A (wynikającą z zastosowania MNK) i typu B 

(wynikającą ze skończonej dokładności pomiaru temperatury i oporu). W razie 

konieczności posłużyć się prawem propagacji niepewności. 

4. Korzystając ze wzoru (16) obliczyć koncentrację swobodnych nośników w 

próbce w  T=300 K zakładając, że są to elektrony a efektywna gęstość stanów 

w paśmie przewodnictwa wynosi Np=1019 cm-3.  

5. Korzystając z testu χ2 sprawdzić hipotezę o liniowości zależności ln �� = f(
�
�). 

Sformułować wnioski na temat wiarygodności otrzymanych wyników, 

zastosowanej metody pomiarowej, źródeł niepewności itd.  

6. Korzystając ze wzoru (16) obliczyć koncentrację swobodnych nośników w 

próbce w  T=300 K zakładając, że są to elektrony a efektywna gęstość stanów 

w paśmie przewodnictwa wynosi Np=1019 cm-3. Następnie oszacować wartość 

ruchliwości w tej temperaturze zakładając że próbka ma kształt cylindra o 

długości 1mm i powierzchni podstaw 1 mm2 

Pytania kontrolne. 
 

1. Jak wytłumaczyć różnice w przewodności elektrycznej różnych ciał stałych? 

2. Jakie nośniki prądu występują w półprzewodniku? 

3. Co to jest zależność aktywacyjna i w jakich przypadkach ma zastosowanie? 

4. Jaki wpływ na przewodnictwo elektryczne półprzewodnika mają płytkie 
domieszki? 

5. Omów zależność 
T
1

ln −σ  dla półprzewodnika domieszkowanego. 
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6. Czy pomiar przewodności pozwala na określenie typu nośników ( n  czy p  )? 
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Dodatek A 
 

Gęsto ść stanów elektronowych w półprzewodniku. 
 

 Obliczmy gęstość stanów w paśmie elektronowym półprzewodnika. 

Podstawową zależnością, którą w tym celu wykorzystamy jest zależność energii 

elektronu od jego pędu a ściśle biorąc od tzw. quasipędu. Zauważmy, że dla 

elektronu swobodnego tego typu ma postać 

m2
p

E
2

=  (27) 

gdzie p
r

 jest pędem elektronu, a  m  masą elektronu swobodnego. 

Analogiczna relacja jest prawdziwa w wielu przypadkach dla elektronu w ciele stałym 

(krysztale). 

e

22

e

2

m2
k

m2
p

E
h==  (28) 

gdzie kp h
rr =  jest tzw. kwazipędem, k

r
 wektorem falowym elektronu, a em  jego masą 

efektywną (
ππππ2

h=h ). Zależność energii od wektora falowego nosi nazwę relacji 

dyspersyjnej i jest bardzo istotna w dyskusji wielu zjawisk elektronowych w ciele 

stałym. Dla ustalonej wartości E  równanie (28) wyznacza sferę przestrzeni wektora 

falowego. Jest to tzw. powierzchnia izoenergetyczna. 

 Należy zauważyć, że każdemu stanowi elektronowemu odpowiada 

w przestrzeni wektora falowego k  objętość wynosząca 

V
4 3ππππττττ =  (29) 

gdzie V  jest objętością kryształu. Fakt ten wynika z warunków brzegowych jakie 

spełniać muszą funkcje falowe elektronu (patrz [1, 2] ). Oznacza to, że rozkład 

stanów elektronowych w przestrzeni k  stanowi rodzaj sieci (rys.8). Obliczenie liczby 

stanów przypadających na przedział energii od E  do dEE +  wymaga więc obliczenia 

liczby „węzłów” tej sieci w tej części przestrzeni k , którą wyznacza podany przedział 
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energii. Na podstawie związku (28) widzimy, że sprowadza się to do obliczenia liczby 

stanów w warstwie sferycznej o promieniu 
2
1

2
eEm2

k 






=
h

 i grubości dEE
2
m

dk 2
1

2
e

−







=
h

 

(rys.8). 

 
Rys.8 . Stany elektronu w przestrzeni wektora falowego. 

 
Ponieważ objętość tej warstwy wynosi dkk4 2ππππ  więc poszukiwana gęstość wynosi 

V
n
dkkdkk4
2

22

=
ττττ

ππππ
 (30) 

Po wykorzystaniu związku między kiE , otrzymujemy zatem dla kryształu o objętości 

jednostkowej )1V( = : 

dEE
h
m2

4dEE
m2

2
1

dE)E(g 2
1

2
3

2
e2

1
2
3

2
e

2 






=






= ππππ
ππππ h

 (31) 

Przebieg funkcji gęstości stanów w półprzewodniku ilustruje rys.9. 

 
Rys.9 . Przebieg funkcji gęstości stanów elektronowych w półprzewodniku.
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Exercise No 8 
 

Activation Energy in Semiconductors 
 

Electric conductivity is a property of material quantifying its ability to conduct electric 
current. As far as the electric conductivity is concerned, a solid state material can be a metal, a 
semiconductor or an insulator. The resistivity of materials varies from ρ = 10-8 Ωcm for 
metals up to ρ > 1012 Ωcm for insulators. The electrical conductivity of a material, which is 
the inverse of  its resistivity, is expressed as follows: 

σ = μqN (1) 

where µ stands for  a charge carrier mobility, q - elemental charge and N - number of charge 
carriers in a material volume (concentration). Charge carriers are particles, which have an 
electrical charge. Most common of these are electrons but in some materials, ions or cluster of 
atoms can carry charge as well. If many different carriers of charge exist in a material, its total 
conductivity is a sum of elements described by (1).  
When the material is in an electric field, the charge carriers, besides thermal velocity related 
to chaotic movement at certain temperature, have a velocity in a direction of applied field, 
called a drift velocity - vd. Its value is a result of accelerating electric field force and carrier 
collisions with atoms , defects etc. The carrier mobility is defined by:                                                                              

μ = v�ε  (2) 

where ε is a dielectric permittivity of a material. The wide range of observable values of σ 
and ρ comes then from variations of charge carrier concentration N.  
 According to the band theory of a solid state, electrons occupy permitted energy levels 
in energy bands. The last fully occupied band is a valence band and the first unoccupied band 
is a conduction band.  

 

Figure 1. Schematic representation of a valence and conduction band in an (a) insulator, (b) 
semiconductor. Each energy band consists of many closely spaced energy levels.  
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The energy distance between highest occupied energy level (valence band maximum) and 
lowest unoccupied energy level is called an energy gap or a bandgap. 
 At a temperature higher than 0 K electrons gain thermal energy. When temperature 
increases, the probability that electron form a valence band will be excited to the conduction 
band also increases.  Change in free carrier concentration in a metal is small compared to the 
number of free electrons in a material. The situation is different in a semiconductor where 
electrons excited to the conduction band are the only ones that can conduct electric current.  
The probability of electron excitation to the conduction band depends on the value of energy 
bandgap. If an energy bandgap is wide (5 eV – 6 eV, there is no definitive borderline) 
concentration of electrons in a conduction band is negligibly small and such a material is an 
insulator. When a bandgap is around 1 eV or smaller, then, due to the thermal excitation 
carrier concentration can be considerably higher but still few orders of magnitude smaller than 
in a metal. Such a material is a semiconductor. It should be pointed out that this classification 
assumes ideal crystalline structure of a material. In real materials, there exist impurities, 
defects or intentional dopants and have an impact on conductivity.  
 Electron excited to the conduction band leaves an unoccupied state in a valence band- 
a hole. The concept of hole was introduced to describe movement of electrons in almost full 
valence band. If a number of empty states in a valence band is much lower than a number of 
occupied states it is much easier to consider not electrons but holes - quasi-particles with 
positive charge. A hole can be described with its mass and velocity but not exact localization 
in a crystal. 

 
Figure 2. Creation of electron - hole pair in a semiconductor. 
 
 Conductivity of a semiconductor is a sum of electron and hole conductivities: 

σ = μ�e� � ���� (3) 

where n and p are electron and hole concentrations and µe and µh are electron and hole 
motilities. Excitation of an electron to the conduction band requires energy at least equal to 
Eg (Figure 2). Probability that electron at a certain temperature will have enough energy can 
be described with a Boltzmann distribution known from kinetic theory of gases. According to 
it, a probability that a body being in a thermal equilibrium will have energy E is proportional 
to a Boltzmann factor: 

P	~	e� �
� ! (4) 
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where kB=8.62*10-5 eV/K is the Boltzmann constant and T temperature in Kelvins. It means 
that a probability of particle having energy E decreases very quickly with increase of E and is 
negligible at very low temperatures. For a semiconductor, electron energy increases by Eg 
value, which means that probability of electron excitation from valence to conduction band, is 
described by: 

P	~	e�
�"
� ! (5) 

When electron moves to the conduction band it leaves a hole in a valence band. It will be 
shown in a later part that: 

n ∙ p	~	e�
�"
� ! (6) 

If holes are created only due to electron excitation, then n=p and: 

n = p	~	e�
�"
%� ! (7) 

Such a semiconductor is an intrinsic semiconductor. 
 Charge carrier mobility is a power function of a temperature: µ∼Tp where p depends 
on the carrier scattering mechanism and have values from -0.5 to 1.5. In each case, however, 
the mobility depends weaker on a temperature than on a carrier concentration. This means that 
the temperature dependence of a conductivity in a intrinsic semiconductor will be determined 
by the temperature dependence of a carrier concentration: 

σ = σ&e�
�"
%� ! = σ&e�

�'� ! (8) 

where Ea=Eg/2 is an activation energy of conductivity. Equation (8) describes fact that the 
conductivity is activated with energy Ea. A graphical representation of the equation (8) is so 
called Arrhenius plot (Figure 3.) – a ln(s) dependence on 1/T: 

ln(σ) = ln(σ&) ( E*
k,T (9) 

 An Arrhenius plot is in this case a straight line with the slope proportional to the 
activation energy. This type of dependence is typical commonfor many phenomena  and can 
be found whenever Boltzmann statistics can be applied. 

 

Figure 3. Schematic Arrhenius plot for intrinsic semiconductor 
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Carrier density at a thermal equilibrium 

 The density of electrons in a semiconductor is related to the density of available states 
and the probability that each of them  is occupied. The density of occupied states per unit 
volume and energy range (E, E+dE), dn(E),  is simply the product of the density of states in 
the conduction band, gc(E) and the Fermi-Dirac probability function, f(E), (also called the 
Fermi function): 

dn(E) = g0 ∗ f(E)dE (10) 

Since holes correspond to empty states in the valence band, the probability of having a hole 
equals the probability that a particular state is not filled, so that the hole density in the energy 
range (E, E+dE), dp(E), equals: 

dp(E) = g2 ∙ 31 ( f(E)5dE (11) 

For an electron which behaves as a free particle with the effective mass, m*, the density of 
states is equal to: 

g0(E) = 8π√2h; m�∗;/%>E ( E0 (12) 

where Ec is the bottom of the conduction band below which the density of states is zero. The 
density of states for holes in the valence band is given by: 

g2(E) = 8π√2h; m?∗;/%>E2 ( E (13) 

 The probability of existence of an electron having the energy E is described by the 
Fermi-Dirac distribution function, also called the Fermi function. The Pauli Exclusion 
Principle postulates that only one fermion can occupy a single quantum state. Therefore, as 
fermions are added to the  band, they will fill the available states  just like water fills a bucket. 
 The states with the lowest energy are filled first, followed by the next higher ones. At 
absolute zero temperature (T = 0 K), the energy levels are all filled up to a maximum energy, 
which we call the Fermi level. No states above the Fermi level are filled. At a higher 
temperature, one finds that the transition between completely filled states and completely 
empty states is gradual rather than abrupt. Electrons are fermions. Therefore, the Fermi 
function provides the probability that energy level at energy, an electron occupies E, in 
thermal equilibrium with a large system. Its temperature, T, and its Fermi energy, EF, 
characterize the system. The Fermi function is given by: 

f(E) = 1
1 � e(���@) � !⁄  (14) 

The function is plotted in Figure 2 at three different temperatures. At 0 K the Fermi function 
would have a rectangular character with probability 100% up to EF and 0 for E>EF. At other 
temperatures, the probability of electron having energy E=EF is always equal 50%. 
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Figure 4. The Fermi function at three different temperatures 

 The carrier density in a semiconductor is obtained by integrating the product of the 
density of states and the probability density function over all possible states. For electrons in 
the conduction band, the integral is taken from the bottom of the conduction band, labeled, Ec, 
to the top of the conduction band: 

n = B dn(E) = B g0(E) ∙ f(E)dE
CDE	DF	GDH�IGCJDH	K*H�

�L

CDE	DF	GDH�IGCJDH	K*H�

�L
 (15) 

This general expression is illustrated with Figure 3 with Ec = 0. The figure shows the density 
of states function, gc(E), the Fermi function, f(E), as well as the product of both, which is the 
density of electrons per unit volume and per unit energy, n(E). The integral corresponds to the 
crosshatched area. The actual location of the top of the conduction band does not need to be 
known as the Fermi function goes to zero at higher energies. The upper limit can therefore be 
replaced by infinity 

n = B g0(E) ∗ f(E)dE
M

�L
= B 8π√2h; m�∗;/%>E ( E0 ∗ 1

1 � e(���@) � !⁄ dE
M

�L
 (9) 
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Figure 5. The carrier density integral. The density of states, gc(E), the density per unit energy, 
n(E), and the probability of occupancy, f(E) are shown. The carrier density, n, equals the 
crosshatched area. 

 Non-degenerate semiconductors are defined as semiconductors for which the Fermi 
energy is at least 3kT away from either band edge. Then E-EF>>kBT and one can be skipped 
in the denominator of Fermi function and resolved analytically yielding: 

n = B 8π√2h; m�∗;/%>E ( E0 ∙ e
�@��� ! dE

M

�L
= N0 ∙ e

�@��� !  (16) 

with  NC defined as: 

NO = 2P2QR∗STU
ℎ% W

;
%
 (17) 

is the effective density of states in the conduction band. Similarly for holes, the Fermi 
function is fd(E)=1-f(E), as a hole is defined as a “lack of electron” in a valence band. Then: 

f�(E) = 1 ( 1
1 � e(���@) � !⁄ = 1

1 � e(�@��) � !⁄ ≈ e���@� !  
(18) 

Substituting (12) and (6) into (4) One can obtain expression for hole density: 

p = B 8π√2
h; m?

∗;%>E2 ( E ∙ e
���@� ! dE

�Y

�M
= N2 ∙ e

���@� !  (19) 

where the effective density of states in the valence band is defined as: 

NZ = 2P2Q�∗STU
ℎ% W

;
%
 (20) 

Based on the equations (16) and (19), one can conclude that the carrier concentration in a 
semiconductor is determined by the Fermi energy. In an intrinsic semiconductor, number of 
holes in a valence band must be equal to the number of electrons in a conduction band: 
n=p=ni. Then the intrinsic carrier density is equal to: 



 22 

nJ = >np = >N0N2e
��"
%� [ (21) 

Doped semiconductors 

 Doped semiconductors are semiconductors that contain impurities - foreign atoms 
incorporated into the crystal structure of the semiconductor. Either these impurities can be 
unintentional, due to the lack of control during the growth of the semiconductor, or they can 
be added on purpose to provide free carriers in the semiconductor. Let us consider an Si atom 
in a perfect crystal. It has four valence electrons, which create four covalent bonds with 
surrounding Si atoms. If a Si atom is replaced with an atom from group V i.e. phosphorus 
which has five valence electrons, four of them will create bonds and the fifth will be very 
weakly bonded. It can be easily separated from the phosphorus atom and became a free 
electron in the conduction band. 

 

Figure 6. Schematic crystalline structure of silicon with phosphorus and boron impurities. 

 An atom, which donates electrons to the conduction band, is therefore called a donor. 
In case of silicon the  elements from group V are donors i.e. arsenic, bismuth or antimony. 
Opposite situation takes place when an atom from group III is introduced to Si crystal. Such 
an atom has three valence electrons, which means that one electron is missing to complete the 
bonds and with each atom, a weakly bonded hole will be associated. Atoms that introduce 
hole into crystal are called acceptors.  An illustration of a donor and acceptor atoms in Si 
crystal is presented in Figure 2. Impurities that provide free carriers are called dopants. 
Dopants introduce additional energy levels into the semiconductor bandgap – a donor level 
will be close to the conduction band and the acceptor level close to the valence band (Figure 
6). The energy distance of a dopant level and corresponding band is the ionization energy.  
For a donor the ionization energy is the energy required to take away the weakly bonded 
electron from an atom and is usually in the order of 10 meV. It is much lower than a bandgap 
energy (in case of Si Eg=1.1eV). Because of that, energy levels introduced by dopants are 
called shallow levels.  Electron transition between dopant level and a corresponding band 
require the lower energy than the transition between valence and conduction band and will 
occur at much lower temperatures.  
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Figure 7. Schematic band diagram of a semiconductor containing donor and acceptor levels 
with ED and EA energies. 

 At room temperature, a semiconductor doped with donors will have free electrons in a 
conduction band. This is a n-type semiconductor. Analogous, a semiconductor doped with 
acceptors will contain free holes in a valence band and it is a p-type semiconductor.  

To calculate carrier concentration of a doped semiconductor, let us assume n-type material 
with donor concentration of ND. In a temperature range when electron transitions from donor 
level to conduction band dominate number of electrons in a conduction band is equal to 
number of ionized donors (ND

+): 
n = N\] (22) 

This equation is also a manifestation of charge neutrality of whole semiconductor (number of 
negatively charged electrons is equal to the number of positively charged donors). On the 
other hand, the number of unionized donors is described by the Fermi function (14): 

N\& = N\f(E) = N\
1 � e(E\ ( E^k,!

 (23) 

(Donor ionization energy is calculated as an energy distance from the conduction band and 
EC=0 is assumed). The number of ionized donors is then: 

N\] = N\ ( N\& = N\
1 � e E\ � E^k,!

 (24) 

Combining (16 ) and (22) one can get: 

N0 ∙ e
�@��� ! = N\

1 � e E\ � E^k,T
 (25) 

To obtain exact solution on carrier concentration, EF should be calculated from (25) and 
inserted into (16). If we restrict ourselves to low temperatures where ED/kBT >> 1 then a unity 
in (25) can be skipped and: 

e%�@� ! = N\N0 ∙ e
��_� !  (26) 

Then: 

n = N0 ∙ e
�@� ! = >N0N\ ∙ e

��_%� ! (27) 
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 In a temperature range dominated by the dopant conductivity its activation energy is 
equal to ED/2. Analogous argumentation can be made for a p-type semiconductor replacing  n, 
ND and ED with p, NA and EA. In a semiconductor with one type of dopants, ac conductivity 
will depend on 1/T as presented in Figure 8. At low temperatures ionization of donors or 
acceptors with activation energy ED/2 or EA/2 dominates. The conductivity remains constant 
when all dopants are ionized. With increasing temperature  electrons will start to be excited 
from valence band to conduction band with activation energy Eg/2. The temperature range for 
each of the parts of the conductivity curve depends on ionization energies of dopants as well 
as on the bandgap energy of semiconductor.  

 

Figure 8. Schematic Arrhenius plot for a doped semiconductor. 

Review questions 

1. Explain differences in the conductivity of solid-state materials. 
2. What kinds of charge carriers are in a semiconductor? 
3. What is the activation dependence and how it relates to the conductivity of semiconductor? 
4. How do the shallow dopants affect conductivity? 
5. Explain ln(σ) versus (1/T) dependence in a doped semiconductor 
6. Can we determine the type of the conductivity based on the conductivity measurements? 

Tasks to be completed  
1. Measure resistivity of the  sample at different temperatures. Your tutor will determine the 
temperature range and the temperature step. 
2. Calculate conductivity of the sample based on resistivity.  
3. Make an Arrhenius plot of ln(1/R) versus 1/T (notice that activation energy does not 
depend whether σ or 1/R is plotted). 
4. Calculate the activation energy of  conductivity  basing  on the slope of the Arrhenius plot. 
Estimate the error basing on accuracy  of linear approximation of experimental data and  on 
accuracy of temperature measurement.  Assuming the n-type material with effective density 
of states Nc=1019 cm-3 calculate concentration of free electrons at 300 K.  
5. Assuming that the measured sample is shaped as a cylinder with following parameters : 
area A=1 mm2 and length l= 1 mm estimate the value of mobility at 300 K.  
 


