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Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 
* Assolir uns coneixements bàsics de física de semiconductors suficients per a poder entendre els
principis de funcionament dels dispositius electrònics MOS i bipolars.
* Que els alumnes puguin fer un disseny de primer ordre de qualsevol dels dispositius estudiats
(diode PN, transistor bipolar, transistor MOS), relacionant característiques tecnològiques (materials,
dimensions i dopatges) amb les seves especificacions a nivell elèctric.
* Relacionar els processos tecnològics, les prestacions dels dispositius i els seu funcionament en
circuits mitjançant models físics analítics, simulacions numèriques a nivell físic, models compactes i
simulacions circuitals (SPICE).
 
 

 
Habilitats 

·         Que els alumnes puguin fer un disseny de primer ordre de qualsevol dels dispositius estudiats
(diode PN, transistor bipolar, transistor MOS), relacionant característiques tecnològiques (materials,
dimensions i dopatges) amb les seves especificacions a nivell elèctric.

 
·         Relacionar els processos tecnològics, les prestacions dels dispositius i els seu funcionament en
circuits mitjançant models físics analítics, simulacions numèriques a nivell físic, models compactes i
simulacions circuitals (SPICE).

 
Competències genèriques 

Capacitats prèvies

 

Continguts

 
 

Tema1. Física de semiconductors i transport electrònic  

1.1  Introducció als semiconductors. Concentració de portadors.

1.2  Propietats del transport de portadors.
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1.3  Càrregues i camps. Diagrames de bandes.

 

Tema 2. El díode d?unió PN  

2.1  Electrostàtica de la unió PN.

2.2  Unión PN fora de l?equilibri. Corrents.

2.3  Comportament dinàmic del díode PN.  Models SPICE del díode.
 
2.4 El transistor bipolar

 

Tema 3. El transistor MOS  

3.1  L?estructura MOS.
3.2  El transistor MOS de canal llarg.
3.3  Escalat del MOSFET. MOSFETs de petita dimensió. Efectes de canal curt.
3.4  Models SPICE del MOSFET.

 

 

Metodologia docent

 

En cada tema el professor farà una presentació del tema mitjançant transparències prèviament distribuïdes als
alumnes (publicació al campus virtual) que ocuparà aproximadament el 50% del temps presencial  (2
hores/setmana). La resta de temps lectiu es dedicarà a resoldre qüestions prèviament plantejades al alumnes
(1 hora/setmana) i que tenen l?objectiu d?aclarir els conceptes treballats i a resoldre problemes (1
hora/setmana), destinats a posar en pràctica aquests conceptes.

Es disposa d?un llibre de text de l?assignatura que haurà d?ajudar a complementar la informació que es troba
en les transparències. Aquest llibre de text és una bona eina d?autoaprenentatge doncs ha estat especialment
escrit per a facilitar la docència semi-presencial i pot servir de guia per a aquells alumnes que no poden
assistir a classe degut a les seves obligacions laborals. Bona part dels problemes i qüestions plantejades com a
feina de casa es troben en aquest llibre a banda d?un bon nombre d?exemples resolts.

Avaluació
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1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

No n'hi ha d'avaluació en
grups.

Hi ha avaluació continuada. És
voluntaria, tal com s'explica
en l'apartat anterior.

Avaluació consisteix
únicament en l'examen final.
No hi ha avaluació continuada
en aquesta segona
convocatòria.

 

Bibliografia bàsica

 

Llibre de text

Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments.
Luis Prats Viñas y Josep Calderer Cardona
Edicions UPC, 2001

Bibliografia complementària

 

B.G. Streetman and S. Banerjee
Solid State Electronic Devices, Prentice Hall, New Jersey, 5th Edition (2000)

M. Shur
Introduction to electronic devices, John Wiley, 1996

P. Antognetti and G. Massobrio
Semiconductor Device Modeling with SPICE, McGraw-Hill, NY, 2nd edition (1993)

Y. Taur and T.H. Ning
Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University Press, 1998

Se recomiendan también los libros de la serie:

MODULAR SERIES ON SOLID STATE DEVICES (Addison-Wesley)

R.F.Pierret,



Enginyeria Electrònica Guia Docent

Curs acadèmic 07-08 10/02/2008

 

Semiconductor fundamentals  (1988) / Fundamentos de semiconductores (1994)

Gerold W. Neudeck,.
The PN Junction Diode (1989) / El diodo PN de unión (1993)
 
G.W.Neudeck,
The Bipolar Junction Transistor (1989) / El transistor bipolar de unión (1994)

R.F. Pierret
Field effect devices (1990)  / Dispositivos de efecto de campo (1994)

 

 

Enllaços

 


