
Тема лекції :   Контакт метал-напівпровідник та 
     метал-діелектрик-напівпровідник 

 
Питання лекції:   
 
1. Контакт метал-напівпровідник та його властивості. 
2. Контакт метал-діелектрик-напівпровідник і його властивості. 
 

1. Контакт метал-напівпровідник та його властивості 
 
Розглянемо контакт металу і напівпровідника за допомогою енергетичної 

діаграми. Нехай робота виходу електронів з металу у вакуум більша, ніж у 
напівпровіднику:                             χм  > χ н.п.  . 
 

Внаслідок термоелектронної 
емісії електрони виходять як з 
металу, так і з напівпровідника, 
створюючи струм емісії, відпо-
відно 
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Мал.1. 
 
Ці електрони при утворенні контакту, тобто при зближенні металу і 

напівпровідника, будуть переходити з металу в напівпровідник і навпаки. Але в 
зв’язку з тим, що  χм > χ н.п ,  вихід електронів з металу буде малий, і електрони  
переходитимуть головним чином з напівпровідника в метал. 

 
 Внаслідок відходу елект-

ронів з напівпровідника (з його 
приповерхневої області), напів-
провідник зарядиться позитивно, 
а метал – негативно (до контакту 
вони були електронейтральні).  

В місці контакту утворю-
ється об’ємний шар додатних (в 
напівпровіднику) і від’ємних (в 
металі) зарядів, який має певну 
товщину (мал.2).  



 Зауважимо, що додатний заряд у напівпровіднику n-типу – нерухомий, бо 
це іони донорів, які знаходяться у вузлах кристалічної гратки. При встановленні 
термодинамічної рівноваги виникає контактна  різниця потенціалів   φ2-φ1=∆φк  
і  електричне поле Е.  

Виникнення контактної різниці потенціалів і контактного електричного 
поля утруднює перехід електронів з напівпровідника в метал. Тобто, якщо до 
контакту електронам, щоб вийти з напівпровідника, треба було здійснити 
роботу виходу χн.п., то тепер  ще треба подолати енергетичний бар’єр е∆φк  . 

Знайдемо величину  
цього бар’єра, для чого роз-
глянемо енергетичні діаг-
рами металу і напівпро-
відника при контакті 
(мал.3). 

Умовою термодина-
мічної рівноваги є однакове 
значення рівнів Фермі в 
системах, тобто в металі і 
напівпровіднику. Тому 

енергетичну діаграму напівпровідника (мал.1) змістимо вниз, а енергетичну 
діаграму металу – вгору, так щоб рівні Фермі металу і напівпровідника 
співпадали (WFм=WFм.н.) (мал.2). 

Як бачимо, kпнпнkпнм
ee ϕχχϕχχ ∆−=∆+= ...... `,`  ,     (3)                             

звідки                 kпнм
e ϕχχ ∆=− ..  .                                           (4) 

Електрон в напівпровіднику, який вільний , але не рухається, має енергію 
що відповідає дну зони провідності Wc. Якщо вільний електрон знаходиться в 
області контакту, тобто в контактному електричному полі, то його енергія, 
навіть якщо він не рухається, буде більшою на величину еφ(х), де φ(х) – 
значення потенціалу в якійсь точці х контактного шару з об’ємним зарядом 
(мал.2). Це можна пояснити як викривлення дна зони провідності  в 
електричному контактному полі на величину еφ(х) (мал.3).  

На стільки ж викривляється і рівень валентної зони Wv (мал.3). 
Очевидно, що концентрація електронів у зоні провідності  напівпровідника 

в області контактного шару менша, ніж всередині напівпровідника, бо 
електрони виносяться з цієї області контактним полем. Отже, контактний шар 
збіднений рухливими носіями, тому він має великий опір і називається 
запірним шаром. 

 
Якщо  прикласти до контакту зовнішню напругу U, то вона в основному 

падатиме на запірному шарі і буде зменшувати чи збільшувати (в залежності 
від полярності) величину потенціального бар’єра. 

 



 Якщо прикласти “+” до металу, а “-“ – до 
напівпровідника (мал.4а), то зовнішня напруга 
буде зменшувати контактну різницю потен-
ціалів і величину потенціального бар’єра. При 
цьому більше електронів зможе переходити з 
напівпровідника в метал і струм зростатиме за 
експоненціальним законом (мал.4б). Це пряме 
вмикання контакту (Uпр). 

 
 Якщо ж прикласти “+” до напів-

провідника, а ”-“ – до металу, то це буде 
зворотне вмикання (Uзв), при якому зовнішня 
напруга збільшує величину потенціального 
бар’єра. Перейти бар’єр може тільки дуже 
мала кількість електронів, тому струм при 
зворотному вмиканні малий.  

Мал.4. 
 
Таким чином, контакт метал-напівпровідник має властивість проводити 

струм в одному напрямку. Такі контакти використовуються для детектування 
сигналів високої частоти (у високочастотних діодах). 

Тепер розглянемо випадок, коли робота виходу електронів з металу менша, 
ніж з напівпровідника (χм < χн.п.). За таких умов з металу буде виходити більше 
електронів, ніж з напівпровідника, тому метал заряджатиметься позитивно, а 

напівпровідник – негативно 
(мал.5).  

Виникає контактна різ-
ниця потенціалів і контактне 
поле Е, але іншого напрямку, 
що призведе до викривлення  
енергетичних рівнів в іншу 
сторону. 

 

В данному випадку електрони не 
виносяться з контактного шару контактним 
полем, а навпаки втягуються в нього. Таким 
чином, контактний перехід збагачується 
електронами і провідність його зростає. Такий 
контактний шар дістав назву антизапірного. Він 
однаково проводить струм, як в одному, так і в іншому напрямку і вольт-
амперна характеристика його лінійна (мал.6). 

 Антизапірні шари використовуються для створення так званих “омічних” 
(невипрямляючих) контактів при виготовленні діодів, транзисторів (мал.7).  



 
В діодах один контакт робиться 

випрямляючим (χм > χн.м.), а другий - 
омічним (χм < χн.м.).  

 
Наприклад, при створенні голу-

бих світлодіодів на основі ZnS оміч-
ними роблять контакти з індію, а випрямляючі - із золота. 

  
 

2. Контакт метал-діелектрик-напівпровідник і його властивості 
 
В напівпровідниковій електроніці, особливо в інтегральних схемах, 

широко застосовуються так звані МДН-
структури (структури метал-діелектрик-
напівпровідник, мал. 8.). 

 Оскільки для виготовлення різних 
схем використовується кремній (Si), то  
як діелектрик використовується окисна 
плівка на його поверхні (SiO2). Тому такі структури називаються МОН-
структурами (метал-окисел-напівпровідник, мал.9.). 

Використовуючи окисну плівку 
на пластині кремнію, можна створити 
різні пасивні та активні елементи – 
резистори, конденсатори, діоди, 
транзистори. 

Наприклад, конденсатор роблять 
таким чином, що  в  пластинці  кремнію р-типу провідності шляхом введення 
домішок створюється n-область, на яку наноситься окисна плівка; на окисну 

плівку наноситься тонка плів-
ка алюмінію.  
           В такій структурі n - 
область є одним електродом, 
плівка алюмінію (Al) – 
другим, а окисна плівка є 
діелектриком між цими елек-
тродами. Р-n-перехід, опір 
якого великий, відділяє такий                  
конденсатор від кристала. 

 
Щоб створити МДН (МОН)-транзистор, близько одна від одної 

створюються дві області n-типу (мал.10.) потім наноситься окисна плівка (SiO2) 
товщиною близько 1000 Å. На окисну плівку наноситься металева плівка, яка 
буде контактом затвора (управляючого електрода). 

 

 

Мал.10. 



Якщо до затвора прикласти додатний потенціал, то всі електрони під ним 
притягнуться до тонкого шару діелектрика і створять там провідний інверсний 
шар n-типу. В результаті між витоком і стоком потече струм, яким можна 
керувати, подаючи напругу на затвор. 

 МДН-структури знайшли широке застосування при виготовленні 
елементів пам’яті  для рахувальних пристроїв  мікрокалькуляторів (МК) та 
великих електронно-обчислювальних машин (ЕОМ). 

 
Питання для контролю 

 
1. Що являє собою контакт між металом і напівпровідником? 
2. Зобразити і пояснити енергетичну діаграму  контакту метал-напівпровідник. 
3. Які властивості має контакт метал-напівпровідник? 
4. Коли контакт металу з напівпровідником називають запірним шаром? 
5. Що таке антизапірний шар? 
6. Що таке МДН-структури? 
7. Навести приклади застосування МДН-структур. 
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