
ین سری    الزامی نیست ها (*)تحویل ستاره دار – فروردین ۲۰موعد تحویل  –اصول ادوات حالت جامد  – مششتمر

  

  ترکیب تولید و پیوستگی. ۱

 ای سیلیکان در دمای اتاق زیر تابش یکنواخت نوری قرار گرفته که تولیدی سمت راست قطعهچه در شکل زیر نشان داده شده نیمهمانند آن

 ) ◌ِ(g� =  10�� e − h ⁄ cm �sec ی سمت چپ کامال از نور مصون است (کند. اگر فرض کنیم نیمهحفره می-زوج الکترونg� = برای این   0

�� نیمه) و اگر بدانیم این قطعه با ناخالصی یکنواخت = ��است و  ���/��10 = �و   ��� ��10 = 300°� . 

�الف) چگالی حفره ها در  = + �و   ∞ =  چرا؟ چقدر است؟ ∞−

 ب) آیا شرایط تزریق ضعیف برقرار است؟ چرا؟

  ها بدست آورید. �را برای تمام  (�)�∆ج) 

  

 

  ترکیب تولید و پیوستگی. ۲

در دمای اتاق زیر تابش یکنواخت نوری قرار گرفته که تولید حامل اضافی  �بطول  nای سیلیکانی از نوع مانند آنچه در شکل زیر نشان داده شده، دو انتهای قطعه

�در  ���ی به اندازه = �و  0 = شود.  فرض کنید نحوی است که هیچ نوری درون قطعه وارد نمیکند. فرض کنید شدت و طول موج تابشی بهمی  �

��شرایط ایستا برقرار است و ≫ ��  .  

های بعدی ریق ضعیف برقرار است؟ با فرض برقراری این شرایط به قسمتالف) در چه شرایطی تز

 جواب دهید.

 را بنویسید. (�)�∆ب) معادله دیفرانسیل حاکم بر 

  ها بدست آورید. �را (بر اساس پارامترهای داده شده) برای تمام  (�)�∆ج) 

  ها را بدست آورید.د) چگالی جریان حفره

  

 

  ی پیوستگیمعادله. ۳

   است.  ۷اسالید  ۱۵جواب مثال حل شده در صشکل روبرو 

�ها در الف) نشان دهید جریان ایستای حفره = �)�� برابرست با 0 = 0) = ����∆� ��⁄  

��ب) نشان دهید این جریان برابرست با  = ∆��  ��و  �∆سطح زیر منحنی  ��∆، که در آن  ⁄��

  گونه است!هاست. استدالل کنید چرا اینطول عمر حفره

  

 

  شاتکی-آزمایش هاینس. ۴(*) 

شود؟ این مقادیر گیری میهادی اندازههای نیمهها چه کمیتاید را ساده و خالصه بنویسید. در این آزمایشچه آموختهویدیو موجود در آدرس زیر را مشاهده و آن

  مگ ) 100حجم  http://ee.sharif.edu/~sarvari/25772/haynes.avi را لیست کنید. (

 

یفتتراز شبه. ۵ یان در   دیفیوژن-فرمی و جر

��ن الکترونها که بصورت  جریان دریفت دیفیومجوع نشان دهید 
���⃗ = ����ℰ⃗ +   فرمی نوشت:توان با استفاده از مفهوم شبهاست را می ⃗������∇���

  ��
���⃗ = ���∇��

������⃗ ��و مشابها      
���⃗ = ���∇��

������⃗    

light

Si n-type
(no light )


