
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Εξέταση του μαθήματος 'Φυσική Μικροηλεκτρονικών Διατάξεων' 

Αθήνα 9/6/2016 

Θέμα 1° 
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Nd-Na (cm-3) 

Διάρκεια 2,5 ώρες 

30% 

Μία δίοδος p-η πυριτίου έχει 
κατανομή συγκέντρωσης προσμίξεων 
όπως φαίνεται στο σχ1Ίμα. 
Α ν στην δίοδο εφαρμόζεται ορθή τάση 

νΑ x=2nm x11=22nm 

Α) Σχεδιάστε την κατανομή φορτίου 
υποθέτοντας ότι το όριο της περιοχής 

χ απογύμνωσης στην περιοχή η είναι χ11 

= 22 nm. 
- 1 0 1 7  Β) Σχεδιάστε το ηλεκτρικό πεδίο 

συναρτήσει του χ και υπολογίστε την 
τιμή του μέγιστου ηλεκτρικού πεδίου. 
Γ) Υπολογίστε την τιμή του 

εσωτερικού δυναμικού καθώς και της εφαρμοζόμενης τάσης V Α· 

25% 

Για τρανζίστορ N-MOSFET πυριτίου με οξείδιο πάχους 15 ηm, επιφανειακή 

συγκέντρωση φορτίου (Qf/q) 4Ε10 cm-2, συγκέντρωση υποστρώματος ΙΕ15 cm-3 και 
πύλη πολυκρυσταλλικού πυριτίου νοθευμένη με φώσφορο, υπολογίστε: 
Α) την τάση κατωφλίου. 
Αν η τάση στην πύλη είναι 3V, η πηγή είναι γειωμένη και το δυναμικό του απαγωγού 4V 
Β) Σε ποιά κατάσταση λειτουργίας βρίσκεται η διάταξη? 
Γ) Υπολογίστε το ρεύμα της διάταξης για πλάτος διπλάσιο του μήκους καναλιού και 
ευκινησία ηλεκτρονίων στο κανάλι Ι 00 cm2/V.s. 

20% 

Θεωρείστε δίοδο p-n που λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το μήκος της 

περιοχής p είναι Wρ = 0.1 μm με νόθευση Na=1018cm-3 και η ουδέτερη περιοχή η έχει 



μήκος Wη = 2 μm και Nd = ιo16cm-3. Είναι επίσης τρ= τη= ιο-6 sec και Dη = 9 

cm2/sec, Dρ = 4 cm2/sec στην περιοχή p καθώς επίσης Dη = 25 cm2/sec, Dρ = 9 

cm2/sec στην περιοχή η. Η διατομή της διόδου είναι 1 ο-6 cm2. Αν η πόλωση της διόδου 
είναι ορθή με Vp = 0.4V: 
Α) Σχεδιάστε προσεγγιστικά την κατανομή φορέων μειονότητας στις δύο περιοχές της 
διόδου 
Β) Δείξτε ότι η δίοδος αυτή μπορεί να αποτελέσει τον εκπομπό και την βάση ενός p-n-p 
τρανζίστορ και υπολογίστε το ρεύμα οπών εκπομπού του τρανζίστορ στην ενεργό 
περιοχή. 

25% 

Α) Σχεδιάστε ποιοτικά την χαρακτηριστική χωρητικότητας τάσης υψηλής συχνότητας σε 
ιδανικό πυκνωτή AI-Si02-Si όταν το υπόστρωμα είναι τύπου p και όταν είναι τύπου η και 
σημειώστε τις περιοχές λειτουργίας της διάταξης. 
Β) Σχεδιάστε τα αντίστοιχα διαγράμματα ζωνών για την κατάσταση αναστροφής και στις 
δύο περιπτώσεις και σημειώστε το δυναμικό επιφάνειας και την σχέση που το 
υπολογίζουμε καθώς και το δυναμικό πύλης. 

Δίδονται 
Xsi=4.05eV 
ε0χ = 3.9, εs = 11. 7, ε0 = 8.85χ1Ο-14 F/cm, Πi = 1010 cm-3, Εσ = 1.1 eV, lql = 1.6 χ 10-19C 

.. 

kT/q = 0.026V για θερμοκρασία περιβάλλοντος Τ = 300 Κ 


