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  شود. مي استفاده )silicide( سيليسايد از فلز جاي به معموال شاتكي ديودهاي ساخت در -1

 .شود مي استفاده فلز جاي به سيليسايد چرا چيست و سيليسايد كنيد بررسي) الف

 با انرژي دياگرام ، n نوع هادي نيمه به فلز اتصالِ يك براي درس در. باشد مي  4.65eV برابر) سيليسايد نوع يك(  NiSi كار تابع كنيد فرض

 جابجايي محصول جريان ديود شاتكي در كه اين به توجه با. شده رسم) � تخليه ناحيه عرض و  ��ذاتي ولتاژ ، ��شاتكي سد( مهم مقادير

 سوال اين جواب به توجه با بود؟ خواهد چه انرژي نمودار روي بر مهم مقادير  p نوع هادي نيمه به فلز اتصالِ در ،باشد مي اكثريت هاي حامل

 .كنيد رسم مهم مقادير نمايش با زير هاي وضعيت در را انرژي نمودارهاي

i. اتصال NiSi نوع سيليكان به n با ND = 10
17

 cm
 VA = 0 V اعمالي ولتاژ و  3-

ii. اتصال NiSi نوع سيليكان به n با ND = 10
17

 cm
 VA = -1 V اعمالي ولتاژ و  3-

iii. اتصال NiSi نوع سيليكان به n با ND = 10
17

 cm
 VA = 0.2 V اعمالي ولتاژ و  3-

iv. اتصال NiSi نوع سيليكان به p با NA = 10
17

 cm
 VA = 0 V اعمالي ولتاژ و  3-

  

 از فاصله 	 در آن كهاست (  
	��� بصورت M-S اتصال يك دربر حسب مكان  ها ناخالصي چگاليتابعيت  M-S  اتصال يك در كنيد فرض -2

 عرض ناحيه تخليه باشند. �ولتاژ دو سر اتصال و  �خازن اتصال و  � نشان دهيد اگر  )است اتصال
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  .است مساوي هاي مقطع سطح و يكنواخت دوپينگ با شاتكي اتصال دو كوچك سيگنال خازن گيري اندازه محصول زير نمودار -3

  دارد؟ بزرگتري كار تابع اتصال كدام در فلز) الف

  .بياوريد دليل است؟ شده دوپ بيشتر اتصال كدام در سيليكان) ب

 


