Polovodiče
Polovodiče jsou látky, které jsou za určitých podmínek vodivé.
Polovodiče dělíme na:
- vlastní polovodiče (Ge, Si)
- příměsové
Vlastní polovodiče
Za normálních okolností jsou nevodivé, ale se zvyšující se teplotou se stávají vodivé.
Elektrony jsou za normální teploty pevně vázány k atomu a podílejí se na vzájemné vazbě se
sousedními atomy. Za těchto okolností nemohou přenášet elektrický náboj a látkou nemůže
procházet elektrický proud. Při zvýšení teploty se atomy uvolní z vazeb a mohou se volně
pohybovat v látce. Tyto elektrony se pak podílí na vodivosti. Vlastní polovodiče se používají
k výrobě termistorů.
Příměsové polovodiče
Příměsové polovodiče vzniknou přidáním některého prvku do vlastního polovodiče.
Dělíme je na:
- polovodiče typu P
- polovodiče typu N
Polovodič typu N
Polovodič typu N vznikne přidáním arsenu As do křemíku Si. Křemík má 4 valenční
elektrony, které se podílejí na vazbě mezi atomy. Nahradíme-li atom křemíku Si atomem
arsenu As, který má 5 valenčních elektronů, objeví se ve struktuře jeden volný elektron. Tento
elektron se může podílet na vodivosti polovodiče.

Polovodič typu P
Polovodič typu P vznikne přidáním india In do křemíku Si. Křemík má 4 valenční elektrony,
které se podílejí na vazbě mezi atomy. Nahradíme-li atom křemíku Si atomem india In, které
má 3 valenčních elektronů, je jeden elektron křemíku neobsazený, vzniká zde díra. Tuto díru
může zaplnit elektron ze sousední vazby, ale to neznamená nic jiného, než že se díra objeví na
jiném místě. Protože tato díra vzniká přemisťováním elektronů, je tato látka také vodivá.

Přechod P-N
Dáme-li vedle sebe polovodič typu P a polovodič typu N vznikne přechod PN. Tento přechod
vede elektrický proud jen v propustném směru. To znamená, že pokud k polovodiči typu P
připojíme kladnou svorku zdroje a k polovodiči typu N zápornou svorku zdroje je přechod
P-N vodivý. Při opačném zapojení PN přechod elektrický proud nevede. Přechod PN se
používá u moderních polovodičových součástek jako je dioda, tranzistor, integrovaný obvod a
mikroprocesor.
P-N přechod a) v propustném směru
b) v závěrném směru

Polovodičová dioda
Polovodičová dioda je nejjednodušší součástka s PN přechodem. Dioda vede elektrický proud
pouze v propustném směru. V závěrném směru je dioda nevodivá. Toho se využívá například
při přeměně střídavého napětí na stejnosměrné.
Volt ampérová charakteristika polovodičové diody.

