
Тема лекції:         Нерівноважні носії заряду в напівпровідниках 
 
Питання лекції: 
 
1. Внутрішній фотоефект та його механізми. 
2. Нерівноважні носії заряду. Зміна нерівноважної концентрації неосновних 

носіїв заряду за рахунок об`ємної рекомбінації. 
3. Ефект Ганна. 
 
 
1. Внутрішній фотоефект та його механізми. 
 
           Внутрішній фотоефект -  це процес іонізації атомів напівпровідника під 
дією світла, що призводить до утворення додаткових, нерівноважних носіїв 
заряду. Додаткову провідність, обумовлену внутрішнім фотоефектом, нази-
вають фотопровідністю. 

Внутрішній фотоефект спостерігається у тих випадках, коли енергія 
фотонів недостатня для того, щоб вибити електрони з речовини (напівпро-
відника, діелектрика), але достатня для іонізації атомів і переведення елек-
тронів у зону провідності (мал.1). При цьому електрон стає вільним у межах 
твердого тіла (дієлектрика чи напівпровідника) і може брати участь у створенні 
струму – фотоструму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оскільки при переході електрона з валентної зони в зону провідності 

(перехід 1) утворюються два носії – електрон і дірка, - така фотопровідність 
називається біполярною. Очевидно, що при цьому енергія фотона повинна бути 
не меншою, ніж ширина забороненої (hυ ≥ ∆W = Wc – Wv). Біполярна фото-
провідність має місце в чистих (власних) напівпровідниках. 

В домішковому напівпровіднику n-типу можливі переходи електронів з 
донорних рівнів у зону провідності (мал.1, перехід 2). У цьому випадку 
фотопровідність обумовлена тільки електронами, тобто, носіями одного типу, і 
називається монополярною. Додатно  заряджені іони домішки знаходяться у 
вузлах кристалічної решітки і проводити струм не можуть. 
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Монополярна фотопровідність спостерігається також у напівпровід-
никах р-типу. Вона обумовлена дірками, які з`являються у валентній зоні в 
результаті переходу електронів з валентної зони на акцепторні рівні (мал.2, 
перехід 2). 

 
 

2. Нерівноважні носії заряду. Зміна нерівноважної концентрації неоснов-
них носіїв за рахунок об`ємної рекомбінації 

 
При певній температурі Т у напівпровіднику встановлюється рівноважна 

концентрація як основних, так і неосновних носіїв заряду, яка обумовлюється їх 
тепловою генерацією і рекомбінацією (nn,pn,pp,pn). Фотоефект дає надлишкову 
над рівноважною концентрацією носіїв заряду (надлишкову концентрацію 
можна створити також іншими способами: електричним полем. Шляхом 
введення неосновних носіїв через  р-n-перехід  і ін.). 

Наприклад, якщо освітити одну з поверхонь напівпровідника, то в місті 
освітлення концентрація вільних носіїв заряду зросте (мал.3). 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ці надлишкові носії є нерівноважними. тобто, вони не знаходяться у 

тепловій рівновазі з кристалічною решіткою і рівноважними носіями. Крім 
того, надлишкові носії ще можуть бути неосновними носіями. Наприклад, 
нерівноважні (надлишкові дірки) ∆р у напівпровіднику n-типу є неосновними 
носіями. Тому після припинення дії збуджуючого фактора ці нерівноважні 
неосновні носії будуть зникати  шляхом  рекомбінації.  Швидкість  повернення  
до рівноважного стану визначається швидкістю рекомбінації, 

                                                  . 
Концентрація нерівноважних носіїв ∆n і ∆р залежить від інтенсивності 

світла і його тривалості t. Очевидно, що ∆n і ∆р повинні бути пропорційними 
світловій енергії, що поглинається в одиниці об'єму напівпровідника: 

                                            
 

де α - коефіцієнт поглинання світла речовиною, β - так званий коефіцієнт 
квантового виходу, який визначає число пар носіїв заряду, утворених одним 
поглинутим квантом світла (якщо інтенсивність І вимірюється числом квантів 

 
                           
 
 
                
 
 
           Мал. 3 
 

        ∆n= ∆p= βαIt  , 

                         nn 
      ∆n 
 
      ∆р 
 
 



у секунду). Як правило, квантовий вихід не перевищує одиниці (будемо вважа-
ти, що β=1). 

При освітленні напівпровідника концентрація нерівноважних носіїв ∆n 
зростає, однак цей процес відбувається плавно, оскільки швидкість генерації 
залишається сталою, а процес рекомбінації наростає. Коли інтенсивність 
рекомбінації досягає інтенсивності генерації встановлюється стаціонарне 
значення нерівноважної концентрації фотоносіїв  ∆nст  і  ∆рст. 

Розглянемо,  за  яким  законом  відбувається  зникнення нерівноважних не-
основних носіїв заряду, тобто їх рекомбінація. 

Нехай в напівпровіднику n-типу  nn  i  pn  -  рівноважні концентрації,  ∆n  і  
∆р - нерівноважні концентрації, а  n  і  р  - загальні концентрації (рівноважні та 
нерівноважні) носіїв. Тоді можемо записати: 

                                            n= nn+∆n; 
                                            р= рn+∆р.                                             (1)  
Будемо вважати, що надлишкова концентрація невелика, що являє 

практичний інтерес. Тобто, приймемо, наприклад, що в напівпровіднику n-типу           
                                          ∆n = ∆р « nn.                                          (2)  
Відмітимо, однак, що нерівноважні носії ∆n  в даному випадку інтересу не 

являють, бо в напівпровіднику n-типу вони мало що додають до великої 
концентрації   nn. 

 
Швидкість рекомбінації - це швидкість спадання концентрації неосновних 

нерівноважних носіїв. Вона залежить від їх концентрації ∆p і від концентрації 
електронів nn, які можуть  заповнити ці неосновні носії, тобто пропорційна ∆p і 
∆n: 

 
                                                                                                                       (3) 
 
 

Коефіціент пропорційності r визначається конкретними властивостями 
напівпровідника. Знак (-) означає те, що при рекомбінації концентрація змен-
шується. 

Запишемо (3) у вигляді: 
 
                                                                        (4) 
 
 

Розв`язок цього рівняння такий: 
                                                         ln(∆p) = - rnnt + lnC, 
чи 
                                                  ∆p = Сe -rnn

t.                                                         (5) 
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        Якщо в момент часу  t = 0     ∆p = ∆p0 ,  то  C = ∆p0  і вираз (5) запишемо як 
 
  
                                                                             .                                              (6) 
Позначимо 
                                                                                                                             (7)                                           
 
 
Ця величина має розмірність часу і називається часом життя неосновних 
нерівноважних носіїв (дірок) в напівпровіднику n-типу. 
 Із врахуванням цього позначення вираз (6) матиме вигляд: 
 
 
 
 Тобто, концентрація неосновних носіїв внаслідок рекомбінації зменшу-
ється за експоненціальним законом (мал.4). 

 При t = τp∆p = ∆p0/e. Таким 
чином, τр означає час, на протязі якого 
концентрація неосновних нерівноваж-
них носіїв зменшується в е-разів.   

Аналогічно можна записати і 
для напівпровідника р-типу. 

 
 
 

           Концентрація неосновних нерівноважних електронів зменшується за за-
коном: 

                  
                                                             ,                                                              (9) 

 
   де                   - час                                                                                         (10)  
  
      -  час  життя неосновних нерівноважних електронів. 

 
Час життя неосновних носіїв – дуже важливий параметр напівпровід-

ника. Він характеризує перехідні процеси в напівпровідникових приладах і від 
нього залежить швидкодійність приладів (перемикаючих діодів, транзисторів). 
Наприклад, від часу життя залежить встановлення опору перемикаючого діода. 
Значення  τ  знаходиться в межах  0,05-0,5  мкс.  
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3. Ефект Ганна 
 

        Ефект Ганна - це генерація надвисокочастотних (НВЧ) коливань у так 
званих дводолинних напівпровідниках. В таких напівпровідниках електрони 
можуть мати різне значення рухливості: при слабких полях більшу (u1), а при 
сильних - малу (u2). Так, наприклад, в кристалі GaAs в напрямку [100] рухли- 
вості електронів відрізняються приблизно в 40 разів. 
        При сильних полях між зіткненнями (на довжині вільного пробігу) елек-
трони набувають великих швидкостей, порівняних зі швидкістю теплового 
руху, і цей ефект можна розглядати як підвищення температури електронів. 
Такі високоенергетичні електрони дістали назву "гарячих". "Гарячі" електрони 
не знаходяться в тепловій рівновазі з граткою , тобто вони - нерівноважні носії. 
У них ніби одна температура, а в ґратки - інша. 
         Закон Ома в диференційній формі для таких напівпровідників можна запи-
сати таким чином : 

                                   j = e n1u1Е + е n2u2Е,                             ( 11) 

де n1 - концентрація електронів з більшою рухливістю u1, a n2 - з меншою  (u2). 

         При слабких полях більша частина 
електронів має рухливість u1 і в формулі 
(29) основну роль відіграє  перший дода-
нок, а при сильних полях – другий, коли 
електрони мають рухливість (u2). 

     На графіку це можна зобразити та-
ким   чином (мал.7). 

На ділянці  АВ  вольт-амперна 
характеристика (ВАХ) має спад, обумовлений зміною рухливості електронів. 
Це ділянка з від'ємним диференціальним опором (∆U/∆I<0). Саме ця частина 
ВАХ використовується для створення генераторів НВЧ - коливань. 

Якщо на кристал  n-GaAs  подати високу напругу, вище деякого порого-
вого значення  Unop,  яке залежить від довжини зразка 1: 
      Unop=Епор⋅1 , 
то в електричному колі виникне пульсуючий струм високої частоти (НВЧ).          

Розглянемо механізм виникнення цих ко-
ливань. 

                                                                           В кристалах завжди є неодно-
рідності, особливо поблизу контактів. На 
деякій неоднорідності напруженість поля 
(мал.8) стане більшою і в цьому місці             
відбудеться розігрів електронів  і змен-

           j 
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шення їх рухливості.  
                                                                          Опір цієї частини зразка зростає, на  

ній відбувається більший спад напруги і 
ще більше зростає напруженість поля. 
Таким чином виникає домен Ганна - об-
ласть  електронів з малою рухливістю. В 
зовнішньому полі цей домен рухається до 
позитивного електрода з дрейфовою 
швидкістю:                                                                                     

                                                   vдр=u2E≈ 105 м/с. 
           
          Утворення домену малорухливих з малорухливих електронів призводить 
до зменшення струму.                                                                                                  
          Досягнувши позитивного електрода,  домен розпадаеться (опір зменшу-
ється) і струм за цей час зростає, оскільки "гарячі", тобто малорухливі електро-
ни зникають. Після цього поблизу катода знову  утворюється новий домен, опір 
кола знову зростає і струм спадає. Таким чином домени один за одним руха-
ються вздовж зразка, в результаті чого виникають коливання струму високої 
частоти  (ƒ∼1012 Гц). 
 
 
                                                 Питання для контролю 

 
1. Які носії в напівпровідниках називаються нерівноважними? 
2. Які носії заряду в напівпровідниках називаються неосновними? 
3. За яким законом відбувається спад концентрації неосновних нерівноважних носіїв внас-

лідок рекомбінації? 
4. Що таке рекомбінація носіїв заряду? 
5. Що таке час житття неосновних нерівноважних носіїв? 
6. Що таке квантовий вихід. 
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