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• Hur mycket energi kan man spara med med effektivare komponenter?
• Hur kan man skräddarsy bandgapet i halvledare?
• Excitationer och yt-tillstånd i bandgap
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Världens energikonsumtion
• Ökningen av energiförbrukningen är mycket större än utbyggnaden av förnybara
energikällor
• Generering och konvertering av elektrisk kraft är ineffektiv och kan effektiviseras
• För varje kWh el som man sparar, sparar man 3 kW råenergi

Source: International Energy
Agency (IEA), Key World Energy
Statistics (2012).
Other includes geothermal, solar,
wind etc.

Why?
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Huvudsakliga tillämpningsområden för elektrisk kraft
Ett av de mest kritiska problemen är att
förbättra energieffektiviteten genom att
minska kraft-förbrukningen.
Elektrisk energiomvandling
inkluderar AC-DC, DC-AC, DC-DC
spännings omvandling och AC-AC
spänning eller frekvensomvandling.
Med dagens teknik är
verkningsgraden i
effektomvandlingen bara 85-95% och
resten ~ 5-15% går förlorad i värme.
Prestandan hos halvledaranordningar
måste förbättras i större tillämpningar,
till exempel kraftförsörjning,
motorstyrning, värme, robotik, elhybridfordon, dragkraft, belysning och
elektrisk kraftöverföring
Tsunenobu Kimoto; Jpn. J. Appl. Phys. 54 040103 (2015); http://iopscience.iop.org/article/10.7567/JJAP.54.040103/pdf

Hur mycket energi kan vi spara med effektivare komponenter?
• Lågt räknat kan man spara 20% d.v.s omkring 4 TWh
• 1 kWh av energibesparing = 3KWh av rå-energi

Värmeväxlare

Transport, elfordon, truckar etc.

Belysning

How?

Kommunikation,
antenner etc.

HVDC transformatorer

Effektivare
regulatorer för t.ex.
solceller, MPPT
regulator

Bandgap
Bandgapet anger den minsta mängd
energi i elektronvolt som krävs för att
föra en elektron från de högsta
ockuperade tillstånden till de lägsta
icke-ockuperade tillstånden i ett
material.
Bandgapet mäter alltså avståndet i
energi mellan ledningsbandets botten
och valensbandets topp.
För metaller finns inget bandgap
eftersom banden överlappar varandra.
Bandgapet förklarar elektriska
egenskaper som låg ledningsförmåga
och optiska egenskaper som t.ex.
genomskinlighet.

I ett fast material skapar det stora antalet
möjliga elektrontillstånd ett kontinuum av
tillåtna energier, d.v.s. band av energier.
Valensbandet fylls av materialets
valenselektroner.
Ledningsbandet är tomma elektrontillstånd som elektronerna kan överföras
till (exciteras) genom t.ex. temp. ökning
eller bestrålning av fotoner

Kvantstorlekseffekter
Kvant-instängning förekommer när storleken på nanostrukturer är mindre än
elektronens deBroglie-våglängd. Det bildas elektriska dipoler vid ytan och diskreta
elektroniska energi nivåer
=> Starka förändringar i elektriska och optiska egenskaper.

Mindre storlek
=> ökat bandgap

Optisk absorptions-spektroskopi
• Bandgapsbestämning och
konstruktion av nanostrukturer
• Kemisk karakterisering
• Informationsdjup ≈ 50 nm för
synligt ljus, yt-prob
E=hc/l där hc=1239.842 eVnm

Ökat bandgap leder till blå skift mot
kortare våglängder, dvs högre
energier.
Absorptions-spektra ger diskreta
elektroniska övergångs-absorptionstoppar

CdSe nanocrystals

Fotoluminescens
Optisk emissions-spektroskopi
Fosforescens (lång livslängd t = 10-4-10s),
Fluorescens (snabb livstid, <1 msek)
Photon-in-foton-out
Karaktärisering av bandgap och storleken på
nanostrukturer
Kemisk känslighet, nanogram-koncentrationer

CdSe

48.0 Å

39.4 Å

Vibrationsspektroskopier
Molekylära och kristallvibrationer: 1012-1014 Hz
Information om kemisk bindning
1. Infraröd spektrokopi (FTIR)
Intensitet-tid interferometer -> (FFT) ->
IR-spektrum med intensitets-frekvens
2. Ramanspektroskopi
Rayleigh linje, stokes (lägre frekvens) och anti-stokes
(högre frekvens) spridningslinjer, laser excitation, kemiska
bindningslängder, strukturell karakterisering

62.1 Å

30.3 Å
Increased
bandgap

Det elektromagnetiska spektrumet
Komplementära färger: absorption av grönt ljus (520 nm) => uppträder rött (650 nm),
absorption av rött ljus (650 nm) => nanopartiklar uppträder blå (450 nm)

Synchrotron radiation

Materiens
längdskalor

Klystrons
Magnetrons

Lasers
lamps
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Användbara halvledarmaterial för kraftöverföring
•
•
•
•

Möjliggör mindre enheter, högre energitäthet
Lägre krav på kylning
Snabbare växling mellan olika tillstånd
högre effektivitet

Bandgap för traditionella halvledare: Si = 1.1 eV, Ge = 0.7 eV, GaAs = 1.5 eV
Material med stora bandgap (wide band gap) > 2 eV
SiC

2.2 – 3.3 eV

mer än 190 poly-typer, hög termisk stabilitet och
god funktionalitet i extrema miljöer

GaN

3.4 eV

används i lysdioder tack vare hög optisk förstärkning

ZnO

3.4 eV

Transparent, hydrotermisk och relativt lätt att växa.
Emellertid är p-dopad ZnO svår att framställa

Co3O4 2.2 eV – 3.9 eV används i sensorer, som pigment, vid energilagring,
samt vid magnetiska, katalyska och elektrokemiska
tillämpningar

n och p-doping av halvledare
Grupp V-grundämnen används som donator-atomer (P, As, Sb, Bi).
Donator-atomerna avger en fri elektron till halvledarens ledningsband (CB). Detta
kallas n-dopning.
Grupp III-grundämnen används som acceptor-atomer (B, Al, In, Ga).
Acceptor-atomerna tar bort en elektron från halvledaren och lämnar ett fritt hål i
halvledarens valensband (VB). Detta kallas p-dopning.

Energinivåer i metaller
Ev = vakuum-nivå – energin hos en elektron vid vila i
vakuum
EF = Fermi-nivå – skiljer fyllda och tomma tillstånd
Vo = inner-potential – medelpotentialenergin för en
elektron inuti ett material i förhållande till Ev
f = utträdesarbete: = Ev – EF är minsta energin som
behövs för att avlägsna en elektron från ett fast
material till vakuum

Halvledare

Utträdesarbete

Ev
Vo

Fermi-nivån (EF) flyttar sig och utträdesarbetet f ändrar sig
med dopningsnivån

Ev
I Vo

n-dopning
i=odopad
p-dopning

I halvledare ersätts EF med VBM och f ersätts av joniseringsenergin I

Laddningsfördelning i
bulkmaterial

DOS

I bulkmaterial beror placeringen
av Fermi-nivån i bandgapet till
stor del på dopningkoncentrationen
medan
Koncentrationen av elektroner
beror till stor del på placeringen
av Fermi-nivån
Genom dopning och/eller
införandet av yt-tillstånd kan
placeringen av Fermi-nivån
justeras något. Justeringen av
Fermi-nivån är mycket viktig
inom halvledarteknologi.

Temp. ber.
Fermi-dirac
kurva

odopad/
kompenserad

en-dopad
h

p-dopad

Halvledande p-n övergångar i dioder
Crystal halvledare, Si, Ge, GaAs
Sammansatta n-dopade och p-dopade
halvledare
Elektronflödet från n- till p-sidan
resulterar i ett utarmningsområde
mellan dem utan fria elektroner eller
hål (p-n-övergång).
När en högre potential läggs på
anoden (p-sidan) än katoden (nsidan), strömmar elektroner från nsidan till p-sidan genom
utarmningsskiktet.
Ström (I) - spännings (V)
karaktäristik

Olika sorters dioder
Definition:
Termen diod kommer från Grekiskans di (från δί), vilket betyder
"två" och ode (från ὁδός), vilket betyder "väg".
Den externa tröskelspänningen måste vara större än den inbyggda
barriären för att dioden ska slås på.
• Dioder tillåter ström att flöda i endast en riktning
• Konverterar växelström (AC) till likström (DC)
• Framåtriktad bias med en tröskelspänning
Användningsområden:
Temperaturgivare eller spänningssensor, elektronik i radioapparater,
tv-apparater och ljudsystem, strömförsörjning
Extraherar modulering från radiosignaler i mottagare
Olika sorter:
• Schottky-dioder (metall-halvledar-korsning)
• p-n-övergångar (halvledarkristaller, Si, Ge, GaAs vanligaste)
• Lysdioder (LED)
• Andra typer: fotodioder, Zener-dioder, tunneldioder, lavin-dioder,
vakuum-dioder, termioniska dioder etc.

Typiska Schottky dioder

Schottky-diod mellan metall och n-dopad halvledare
Metall-halvledarkoppling med likriktande egenskaper (en riktningsström)
• Mycket snabb växlingsverkan, större växlingshastighet än p-n-kopplingsdioder
• Lågt spänningsfall (0,15-0,45 V) istället för standard Si (0,6-0,7 V), högre verkningsgrad
Förspänning framåt: termiskt
exciterade elektroner i halvledaren
spiller över barriären mot metallen

FB
Pinning

Omvänd förspänning: barriären
förhindrar termiskt exciterade
elektroner att komma in till metallen
från halvledarens ledningsband

e+ bias

Anode:
Mo, Pt,
Cr, W

- bias
n-type Si or SiC
cathode

Shockley-diod ekvationen
Gives the I-V characteristics of an
ideal diode
Defined by William Shockley
The (forward)
current through
the diode is:
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The thermal voltage is:

VT =

kT
q

For small forward bias the exponent
is large and the -1 can be neglected
and the forward diode current is:

I ≈ IS ⋅ e

VD
nVT

I

V
IS = leakage
current

Vb

IS = leakage current in reverse ≈ 1 mA,
Temperature dependent
VD = voltage across the diode ≈ 0.2 V
VT = thermal voltage ≈ 25.85 mV at 300 K
n = ideality factor (n=1 for ideal diode)
k = Boltzmann’s constant, 1.38.10-23J/K
T = absolute temperature
q = elementary charge of an electron 1.6.10-19 C

Ljusdioder (Light Emitting Diodes, LEDs)
• Baserat på elektroluminescenseffekten
• Kristall-halvledare med direkta bandgap, vanligtvis
GaAs
• Elektron rekombinerar (slås samman) med hål och
avger fotoner
• Beroende på design kan våglängder från IR till synlig
för UV släppas ut
• Förspänningen beror direkt på den utsända
våglängden.
Röd: 2,1 V
Violett: 4,0 V
• Vita lysdioder är en kombination av tre dioder
• Fördelar framför andra ljuskällor:
Låg energiförbrukning, lång livslängd, robust, liten
storlek och snabbomkoppling

Blå LEDs gav 2014 års Nobelpris till Isamu Akasaki, Hiroshi Amano and Shuji Nakamura

Motivation för halvledarforskning
•

Byt ut Si mot SiC i högspänningsapplikationer

•

"Uni-polar enheter" Unipolära transistorer, såsom fälteffekttransistorer,
använder bara en typ av laddningsbärare; elektroner eller hål: metal-oxide
semiconductor field effect transistor (MOSFET, en fälteffekttransistor, utan
sådan PN-övergång i kanalen som i en bipolär transistor). Schottky dioder

•

Fulleffekt-komponenter med SiC: dragkrafts-omvandlare i Railcars (40%
total energibesparing; 17% strömbesparing och 30-50% ökad
kraftproduktion), Tesla modell 3

•

Bipolära enheter avsedda för högspänningsapplikationer (> 10 kV) som
behövs i p-i-n-dioder,

•

En bipolär transistor eller bipolar junction transistor (BJT) är en typ av
transistor som använder både elektroner och hål som laddningsbärare. BJT:
er använder två övergångar mellan två halvledartyper, n-typ och p-typ.

•

Insulated-gate bipolar transistor (IGBT): "bipolär transistor med isolerat
styre" är en typ av transistor som är en vanlig komponent i modern
kraftelektronik.

Framtida SiC-baserade elektroniska komponenter
SiC har 3 gånger större bandgap än Si
Tjockleken på det spänningsblockerande
skiktet för SiC kan minskas 10 gånger
10 gånger högre elektrisk fältstyrka
Dopningskoncentrationen kan ökas
med två storleksordningar i SiC inom ett
brett dopningsintervall
Drift-lagermotstånd R-drift kan
reduceras med 2-3 storleksordningar i
SiC och minskar förluster
Enheten kan minskas i storlek eftersom
en högre ström per område kan användas
Det stora bandgapet och den kemiska
stabiliteten gör det möjligt att använda
enheter vid högre temperaturer >
250oC utan kylning och med högre
effektivitet

Hur mycket energi kan vi spara med effektivare komponenter?
SiC-baserad elektrisk järnvägs-traktions-inverter
sparar ström med 40% av strömmen i Japan

Mitsubishi Electric Corporation, Odakyo Electric Railway Co, Tokyo, Japan
’http://www.mitsubishielectric.com/news/2015/0622-a.html

SiC-baserad elektronik under utveckling
(a) Schottky barrier diode (SBD), (b) PiN diode, (c) double-implanted MOSFET (DIMOSFET), (d) trench MOSFET,
(e) Junction FET (JFET), (f ) bipolar junction transistor (BJT), (g) thyristor,
(h) n-channel insulated gate bipolar transistor (IGBT).

GaN-SiC baserad elektronik under utveckling
High Electron Mobility Transistor (HEMT) är en
typ av transistor med hög elektron-mobilitet baserad
på en s.k. hetero-övergång och används mestadels i
mikrovågskretsar.
QuanFINE™ är en halvledar-transistor-komponentstruktur utvecklad av SweGaN
Komponenten består av ett GaN-SiC-hybridmaterial, som kombinerar den höga elektronhastigheten i GaN med den höga ned-brytningsvolymen i SiC.
Transistorn är användbar för både högfrekvens- och
kraft-transistorer.
Elektronerna i den tunna GaN-kanalen (<250 nm) är
inneslutna i en kvantbrunnliknande struktur av
barriärer.
Spinoff företag från IFM Linköping, GaN
-> SweGaN: https://swegan.se/
A GaN–SiC hybrid material for high-frequency and power
electronics, Appl. Phys. Lett. 113, 041605 (2018);
https://doi.org/10.1063/1.5042049

Schottky Transistor
En Schottky-transistor har en Schottky-diod mellan transistorns bas och kollektor för att
undvika mättnad.
När transistorn närmar sig mättnad leder Schottky-dioden och stänger av den överskjutande
basdrivningen till kollektorn. Således mättas inte Schottky-transistorer när Schottky-dioden
släpper ström från basen in i kollektorn innan transistorn går i mättnad.
Schottky-dioden förbättrar växlingshastighet för transitorn

Diod

Collector
Base
Emitter

IGS=induced gap states,
analog to MIGS
En hetero-junction är ett gränssnitt som
uppstår mellan två lager (eller regioner)
av olika kristallina halvledare. De två
halvledande materialen har olika
bandgap i motsats till en homojunction.

Homo-junction with an offset

Hetero-junktioner är användbara för att
konstruera elektroniska energiband i
många applikationer med fast tillstånd,
inklusive halvledarlasrar, solceller och
transistorer.
Hetero-junction
DEv

Hetero structure
Midgap points are aligned

Monolayer of Al on GaAs (100) slabcalculations of the density of states

Metallic surface layer
MIGS = Metal Induced Gap States

Bg
Band-gap in semiconductor

n-dopad halvledare

n-dopad halvledare med metall-lager

Bandböjning

The barrier height relative to the conduction band: fB = B.E.semi – B.E.semi+metal

Bandböjning

MIGS = Metal Induced Gap States
pins EF

Enkla Excitationer
Yt-lokaliserade kollektiva excitationer
- Excitoner: ett bundet tillstånd av en elektron och ett
elektronhål som dras till varandra genom den elektrostatiska
Coulomb-kraften. Excitoner är elektriskt neutrala kvasipartiklar som finns i isolatorer, halvledare och i vissa vätskor.
- Plasmoner: ett kvantplasmaflöde som är en kvasipartikel som
uppstår genom kvantiseringen av plasma-oscillationer.
Plasmoner är kollektiva oscillationer av den fria
elektrongasdensiteten.
- Fononer: vibrationsmoder av korrelerad kollektiv vibrationsrörelse hos atomerna i ett kristallgitter.

Excitoner (i dielectrica)
Elektron-hål par i ett bundet tillstånd

e2
VCoulomb = −
ε r −r '
Coulomb-attraktionen för en exciton vid ytan är ofta annorlunda
jämfört med den i bulk =>
Yt-excitoner kan avknoppas från bulken och bilda – exciton-band
som liknar Tamm-yt-tillstånd.
Yt-excitoner förändrar laddningsfördelningen vid ytan => elektronhål-par skapas.

Sammanfattning
Energibesparing:
Med nya halvledarkomponenter kan man spara mycket energi inom många
områden såsom belysning med lysdioder, kommunikation, antenner, transport,
elfordon, truckar, värmeväxlare, kraft-komponenter, och effektivare transistorer
och regulatorer för solceller

Bandgap:
Genom att justera bandgapet genom dopning, yt-tillstånd, gränsytor mellan
halvledare och metall och kvant-instängnings-effekt (nano-fysik), kan man ändra
färger på lysdioder och ändra karaktäristiken på halvledarkomponenter såsom
Schottky-barriärer och transistorer. Bandgapet kan mätas med hjälp av optisk
absorptions-spektroskopi och fotolumenisens

Excitationer:
Excitoner, plasmoner, fononer, polaritoner, polaroner används i sensorer,
kvantoptik och elektroniska material speciellt halvledare med bandgap.
Det finns många tillämpningar i elektroniska kretsar såsom dioder, transistorer
och Schottky-barriärer. IGS och MIGS kan skapas i bandgap

