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Elektrické vlastnosti polovodičů závisejí na: 

čistotě 

teplotě osvětlení 

Tato prezentace pojednává o tom, zda použít čistý polovodič nebo polovodič s 

příměsemi jiné látky. Proč? Zjistilo se totiž, že vodivost čistých polovodičů lze 

zvýšit právě příměsemi. Konkrétně: vodivost polovodiče čistého křemíku lze 

zlepšit přidáním příměsí, jako je například arsen, galium nebo indium a dalších 

látek. Jak je to možné? Proč tomu tak je? 



Vznik polovodiče typu N a P 

Přidáním některých prvků do křemíku 

Polovodič typu N 
Přidáním malého množství 

Arsenu  As 

do struktury křemíku.  

 
 

 

 

 

Arsen má 5 elektronů, takže oproti 

křemíku má jeden elektron navíc a právě 

tento elektron se může snadno 

pohybovat působením i jen malého 

množství energie na polovodič. 

Polovodič typu P 
Přidáním malého množství 

India  In 

do struktury křemíku.  
 

 

 

 

 

Indium má 3 elektrony, takže oproti křemíku 

má o jeden elektron méně a vytváří ve své 

blízkosti díru (volné místo) pro přeskok 

elektronu. Tím umožní malému množství 

elektronů pohybovat se polovodičem. 
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Křemík – Silicium - Si 
Křemík je čistým polovodičem (takzvaným vlastním). Jde o polovodič 

bez příměsí.  

Struktura křemíku vychází z atomu se čtyřmi elektrony kolem 

křemíku. Atomy vytvoří strukturu, kterou vidíte na schématu. 

Struktura křemíku je za běžných okolností (podmínek) stabilní -

elektrony necestují mezi atomy.  

Dodáním vnější energie (teplo, světlo) se malá část elektronů může 

uvolnit a vzniká slabý elektrický proud – proud polovodiče. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:SiliconCroda.jpg  

Si 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:SiliconCroda.jpg


Si 

Si 

Si 

Si 

Si Si Si 

Si 

Si 

Zahřátím nebo světlem získají elektrony potřebnou energii. Některé elektrony 

se uvolní z vazby. Elektrický odpor polovodiče se sníží. Polovodič vede proud. 

Při nízkých teplotách neobsahuje křemík téměř žádné elektrony uvolněné z 

vazeb - viz předchozí obrázek (slide). K uvolnění elektronu z vazby je 

zapotřebí velká energie. Říkáme, že polovodič má velký elektrický odpor. 

Polovodič nevede proud. 
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Příměsi křemíku I. 
Prvky s 5 elektrony  (V.A skupina periodické soustavy prvků)  arsen, fosfor… 

Tak třeba arsen. Arsen má v obalu pět elektronů. Čtyři z těchto 

elektronů se  podílejí na vazbě atomů v krystalu křemíku. 

Pátý elektron se nepodílí na vazbách mezi atomy. Je vázán slabě  

a k jeho odtržení od atomu stačí mnohem menší energie  

k uvolnění z vazby, než u elektronů vázaných. 

K odtržení elektronu stačí již 

pokojová teplota nebo jen nepatrné 

množství světla a elektron se může 

v krystalu volně pohybovat. 

Protože je vedení elektrického proudu 

umožněno elektrony, které mají 

záporný – negativní – náboj, 

označujeme tyto polovodiče jako  

polovodiče typu N  
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Příměsi křemíku II. 
Prvky s 3 elektrony  (III.A skupina periodické soustavy prvků)  Indium, galium… 

Indium. Indium má v obalu tři elektrony. Všechny tři tyto 

elektrony se  podílejí na vazbě atomů v krystalu křemíku. 

Čtvrtý elektron chybí. Na jeho místě se nachází volný prostor, 

nazývaný díra. Do tohoto volného prostoru může snadno skočit 

elektron ze sousedního atomu. Na místě odskočeného elektronu 

vznikne nová díra a situace se může opakovat. 

Volný prostor po elektronu – díra – se 

„pohybuje“ opačným směrem než elektrony, 

umožňuje elektronům přemisťovat se mezi 

atomy krystalu. 

Protože je vedení elektrického proudu 

umožněno dírami (děrová vodivost), které 

mají  ve srovnání s elektronem slabý kladný – 

pozitivní – náboj, označujeme tyto polovodiče 

jako          polovodiče typu P 



Shrnutí: Čistý křemík je sice sám o sobě polovodičem, 

ale na jeho aktivaci k vedení proudu je zapotřebí 

poměrně velké množství energie. Pokud se „znečistí“ 

příměsí jiného prvku (viz Prezentace), vede elektrický 

proud za mnohem příznivějších podmínek. 

Podle typu příměsi rozlišujeme pak polovodiče na typ N 

a P. 

 

      Mgr. Jiří Babin 


