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ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá nejdůležitějšími jevy, které nastávají v polovodiči, popř. na 
polovodičovém přechodu. Obsahuje rovnice a vztahy, které jsou nezbytné pro 
modelování jednoduché polovodičové PN diody, Gunnovy diody a Schottkyho diody. 
Dále také obsahuje stručný postup toho, jak tyto vztahy prakticky použít a ve spolupráci 
s programy COMSOL Multiphysics a TiberCAD diody nasimulovat. Výsledkem 
modelování jsou pak data ve formě grafů, které poskytují základní představu o nosičích 
náboje v polovodiči, elektrickém potenciálu a voltampérové charakteristice.  

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
dioda, polovodič, model diody, model driftu a difúze, COMSOL, TiberCAD 

 

 

ABSTRACT 
This project is about phenomena, which proceed in semiconductor, eventually on 
semiconductor junction, including equations and relatives necessary for modeling 
simply semiconductor PN diode, Gunn diode and Schottky diode. Further including 
short way, how to use this equations and how simulate this diode in COMSOL 
Multiphysics and Tiber CAD software. Products of modeling are data in charts form. 
This charts giving basic idea about charge carriers, electrostatic potential and I-V 
characteristic. 
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ÚVOD 
Simulace je jedním z prvních stupňů ve vývoji nového produktu. Její využití je 

v dnešní době nenahraditelné v mnoha vědních oborech. V případě, kdy se modeluje 
polovodičová dioda, odpadá nutnost testovat úplně každý pokus prakticky, což by bylo 
vývojově velmi nákladné, a to jak ekonomicky, tak i časově. Vývoj totiž často zahrnuje 
několik iteračních cyklů metody pokus-omyl, než je dosaženo potřebného výsledku.  
Pro potřeby modelování stačí pouze aparát, který popisuje vlastnosti a chování 
materiálů (polovodiče) a výpočetní technika s případným softwarovým vybavením, 
které je schopno rovnice pro polovodičové materiály a vstupní proměnné zpracovat 
takovým způsobem, aby vznikla žádaná výstupní data, a to jak ve formě prostých čísel, 
či pro přehlednost lépe ve formě grafů.  

Samotný charakter modelu je dán soustavou rovnic nebo dalšími hodnotami 
(koncentrace nosičů apod.). V tomto případě se využívá komplexního simulačního 
programu COMSOL Multiphysics a TiberCAD, kde po zadání všech rovnic a vstupních 
proměnných je možné simulovat zadané diody, resp. chování přechodu, či polovodiče 
samotného.  

I když je simulace mocný nástroj, nelze se na něj spoléhat úplně, protože je u 
modelu nutno zavést jistá zjednodušení, která zavádí do výsledku jistou chybu. V této 
práci se například neberou v potaz teplotní jevy v polovodiči apod. Také je chyba dána 
nutností hodnoty diskretizovat a použít konečný počet prvků pro výpočet. Jistou chybu, 
vnášejí také empirické rovnice, které mají omezený rozsah platnosti a mohou se od 
různých autorů mírně lišit. 
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1 MODEL PN DIODY 
První kapitola obsahuje teoretické poznatky, které jsou v dalších částech práce 

použity pro praktickou ukázku modelování polovodičové diody. Nezabývá se některými 
elementárními poznatky, pro zájemce je možné doporučit další doplnění znalostí 
využitím použité literatury.  

U PN diody lze použít pojem obecný model, který zahrnuje veškeré jevy popsané 
v této kapitole. Pro Gunnovu a Schottkyho diodu budou potom popsány pouze rozdíly 
od tohoto obecného modelu, jako jsou doplňující rovnice, jiné okrajové podmínky, 
struktura apod. 

1.1 Dioda 

Polovodičová dioda je nelineární součástka, která má zpravidla jeden přechod PN. 
Přechodem se zpravidla označuje rozhraní mezi různě dotovanými typy polovodičů, což 
je klasická polovodičová dioda. Nebo to může být oblast, kde se mění koncentrace 
jednoho druhu polovodiče. Popřípadě přechod mezi polovodičem a jiným materiálem 
(kovem). Takové diody se označují jako Schottkyho. [1] 

Písmeno P označuje oblast, kde je zvýšená koncentrace děr a N označuje oblast, 
kde je zvýšená koncentrace elektronů. Tyto oblasti obsahují cizí atomy příměsi, které 
pak dosahují určitých elektrických vlastností. Výsledkem toho je nevlastní polovodič.  

1.1.1 Polovodič typu P 
Pokud je zaveden do krystalové mřížky čtyřmocného prvku, v tomto případě 

křemíku Si, atom trojmocného prvku (např. Boru B), získá se tak nevlastní polovodič 
typu P. Čtvrtá valenční vazba zůstane neúplná a stačí malá energie, aby se některý ze 
sousedních elektronů uvolnil a zaplnil toto místo, viz  

Obr. 1. To tedy znamená, že tato „kladná díra“ se pohybuje pouze zdánlivě, neboť 
elektron toto volné místo zrekombinuje a na jeho místě vznikne nová díra. Tato díra se 
tím pádem pohybuje a způsobuje vedení proudu. Kladná díra je zde proto majoritním 
nosičem, označovaným jako akceptor. Akceptor přijímá volné elektrony pro svoji 
rekombinaci z valenčního pásu. [1] 

 
 

Obr. 1: Struktura polovodiče typu P (převzato z [1]) 
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1.1.2 Polovodič typu N 
Nevlastní polovodič typu N se získá naproti tomu tak, že do zmíněné krystalové 

mřížky křemíku zavedeme atom pětimocného prvku, např. fosfor P. Pátý elektron 
fosforu je vázán velmi slabě. Při dostatečné energii dojde k odtržení elektronu od atomu 
(Obr. 2) a tyto elektrony jsou dodávány do vodivostního pásu. Polovodič je označován 
jako donor, majoritním nosičem jsou elektrony. [1] 

 

Obr. 2: Struktura polovodiče typu N (převzato z [1]) 

1.1.3 Přechod P-N 
Pokud polovodič typu P a N je dán dohromady správným technologickým 

postupem, vznikne dioda, která má katodu (N) a anodu (P). Přivedením napětí U tak, 
aby dioda byla v propustném směru, tj. na anodě bude kladný pól a na katodě záporný 
pól zdroje bude diodou procházet proud (Obr. 3). Energetický pásový diagram se z 
rovnovážného stavu (označen čárkovaně) změní na stav vyznačený tučně. Energetická 
bariéra se sníží o rozdíl přiloženého a difúzního napětí (které působí proti přiloženému) 
vynásobené elementárním nábojem q. Dojde tím k zúžení oblasti prostorového náboje a 
diodou bude procházet proud. [2] 

V závěrném směru je situace přesně opačná. Místo ke snížení bariéry dojde k ještě 
většímu zvýšení. Nosiče náboje se nedostanou přes přechod, procházet bude pouze 
difúzní proud, který je ale oproti propustnému stavu zanedbatelný. [2] 

 

Obr. 3: P-N přechod v propustném směru (převzato z [2]) 
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1.1.4 Voltampérová charakteristika diody 
Základní informace o diodě poskytuje voltampérová charakteristika. Ilustrační 

charakteristika běžné křemíkové diody je uvedena na Obr. 4. Vyjadřuje vztah mezi 
velikostí procházejícího proudu a přiloženým napětím. Z této charakteristiky lze poznat, 
že dioda vede proud až od určitého napětí. Pokud je napětí nižší než tato hodnota, 
přechod se neotevře a proud diodou neprochází. U diody z křemíkového materiálu 
k tomu dochází okolo 0,6V (tzv. prahové napětí). [2] 

 

Obr. 4: Voltampérová charakteristika diody (převzato z [2]) 

V závěrném směru se vzrůstajícím závěrném napětí vzrůstá závěrný proud. Tento 
proud je však nežádoucí. Požadavek na diodu je v ideálním případě takový, že 
v závěrném směru dioda nevede vůbec. Při určitém závěrném napětí dochází k velkému 
a náhlému vzrůstu proudu. Pokud by se napětí na diodě dále zvyšovalo, došlo by ke 
zničení diody vlivem elektrického průrazu polovodičového přechodu. [2] 
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1.2 Maxwellovy rovnice 

Pro analýzu polovodiče, tj. vytvoření jeho matematického modelu se používá 
základních rovnic polovodiče. K vyjádření Poissonovy rovnice, rovnice pro drift a 
difúzi v polovodiči a vzorce pro proudovou hustotu, využijeme Maxwellovy rovnice. 
Zde jsou uvedeny v diferenciálním tvaru: 

t
rot

∂
∂+= DDDDJJJJHHHH , (1) 

t
rot

∂
∂−= BBBBEEEE , (2) 

ρ=DDDDdiv , (3) 

0=BBBBdiv , (4) 

 

kde E je vektor elektrického pole, D vektor elektrické indukce, H vektor magnetického 
pole a B je vektor magnetické indukce. J označuje proudovou hustotu a ρ je hustota 
volného náboje.  J a ρ jsou v tomto případě zdroje, které vytváří pole. t označuje čas, 
který v našem případě ale neuvažujeme.  

Pro tento případ simulace se využívá první rovnice (zobecněný zákon celkového 
proudu) a rovnice třetí (elektrický náboj je zřídlem elektrického pole). Z nich se 
následně získají již zmíněné vztahy, které se využijí při simulaci v programu COMSOL 
Multiphysics.  

Modeluje se samozřejmě zjednodušený model polovodiče, tj. dochází k zanedbání 
například magnetické pole a uvažuje se konstantní hustota stavů. [3] 

1.2.1 Rovnice kontinuity 
Rovnice kontinuity se získá z první Maxwellovy rovnice (1), která říká, že rotace 

vektoru intenzity magnetického pole H se rovná součtu hustoty vodivého proudu J a 
hustoty Maxwellova posuvného proudu.  

Pokud se aplikuje na (1) operátor divergence dostaneme 










∂
∂+=

t

DDDDJJJJHHHH divrot div . (5) 

Uvážením pouze statického popisu lze zanedbat časové derivace. Uvážením toho, 
že divergence rotace vektoru je rovna nule vede k 

0div =JJJJ . (6) 



 

 6 

Celkovou proudovou hustotu (6) lze rozložit na složky pro elektrony Jn a pro díry 
Jp: 

nJJJ += p  (7) 

Pro rovnici kontinuity zvlášť pro elektrony a díry, se zavádí společná funkce R. 
Potom [1] 

qR=nJdiv , (8) 

qR=pJdiv . (9) 

Elementární náboj q je roven hodnotě 1,602⋅10-19C. R popisuje generaci nebo 
rekombinaci děr a elektronů. Kladné R je brána jako rekombinace a záporné jako 
generace. [1] 

1.2.2 Poissonova rovnice 
Třetí Maxwellovu rovnici (3), která říká, že divergence vektoru elektrické indukce 

D se rovná objemové hustotě volného náboje ρ, se upravuje na tvar, který se označuje 
jako Poissonova rovnice.  

K odvození se využívá materiálového vztahu pro elektromagnetické pole 

ED ⋅= ε , (10) 

což označuje, že v lineárním izotropním prostředí, kde parametry prostředí nezávisí na 
velikosti veličin elektromagnetického pole a jsou stejné ve všech směrech. ε označuje 
permitivitu prostředí. [3] 

Také se využívá vztahu 

ψgrad−=EEEE , (11) 

a vztahy (10) a (11) se přepíší do tvaru pro elektrický potenciál ψ 

ε
ρψ −=)grad(div . (12) 

ρ označuje hustotu volného náboje. Tuto hustotu lze v Poissonově rovnici vyjádřit 
jako součet koncentrace pozitivně nabitých děr p, koncentrace negativně nabitých 
elektronů n a koncentrace pevného náboje C, to celé násobeno elementárním nábojem, 
což znamená, že 

)( Cnpq +−⋅=ρ . (13) 
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Tvar vhodný pro řešení modelování polovodičových zařízení, je vyjádřen 
dosazením výrazu (13) do rovnice (12). 

)(grad div Cpn
q −−⋅=
ε

ψ . (14) 

1.3 Generace a rekombinace 

Vychází se z rovnice celkové nábojové neutrality v objemu vlastního polovodiče, 
kde platí 

pn = . (15) 

Za rovnovážného stavu, tj. při podmínce tepelné rovnováhy ve vlastním polovodiči 
platí 

2
inpn = , (16) 

kde ni je tzv. intrizická (vlastní) koncentrace, která přísluší nedegenerovanému 
polovodiči [1]. 

Za působení vnějších vlivů muže dojít k narušení této rovnováhy a to například 
působením vnějšího elektrického pole nebo nárůstem teploty. Pokud tedy bude teplota 
dostatečně vysoká, nosiče náboje, a to jak elektrony s energií donorových hladin, tak i 
elektrony s energií valenčního pásu, získají energii vodivostního pásu a tím pádem se 
bude zvětšovat koncentrace nosičů náboje.   

Z rovnice pro výpočet rovnovážné koncentrace [1] je zřejmé, že koncentrace ni 
s rostoucí teplotou exponenciálně vzrůstá. Při pokojové teplotě (300K) je pro křemík ni 
přibližně rovna 1,45⋅1016 m-3. 

V teplotní  rovnováze ale koncentrace neustále kolísá, protože dochází zároveň ke 
generaci i rekombinaci. Dochází k jisté dynamické rovnováze, která vede k rovnovážné 
koncentraci.  

Procesu, kdy je vytvořen pár elektron a díra se nazývá generace. Pokud tento pár 
elektron a  díra zanikají, tak ten to jev se nazývá rekombinace. Čím více se bude 
zvětšovat nerovnovážnost koncentrace nosičů, tím více bude docházet k jejich 
rekombinaci.  

Existuje více druhů procesu generace - rekombinace (fotonová, fononová a 
Augerova), v našem případě se zabýváme pouze rekombinací fononovou (nezářivou). 
Teorie fononového přechodu nosičů náboje se též označuje jako Shockley-Read-
Hallova rekombinace (SRH).  
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Shockley-Read-Hallova rekombinace je základní rekombinační proces využívající 
zakázaný pás v polovodiči. Je dána rovnicí [3] 

 
)()( 11

2

ppnn

nnp
R

np

i
SRH +++

−
=

ττ
, (17) 

kde τp a τn označuje dobu života děr, resp. elektronů. n1 a p1 jsou koncentrace vztažené 
na energii rekombinačních center. Pokud bude rekombinační centrum v polovině 
zakázaného pásu, pak n1 a p1 bude rovno ni. [4]  

1.4 Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky definují hodnoty závislých proměnných řešeného systému na 
rozhraní analyzované oblasti. V případě jednorozměrného modelů diody, rozlišujeme 
pouze rozhraní polovodič-kov, které přestavuje vodivé spojení elektrod 
s polovodičovým materiálem, tzv. ohmický kontakt). V našem případě používáme 
Dirichletovu okrajovou podmínku pro elektrický potenciál. Ta označuje, že na okraji 
(elektricky dokonale vodivá plocha) bude nulová hodnota elektrické intenzity, což lze 
zapsat jako [3] 

0=−− Db ψψψ . (18) 

ψb označuje přiložené napětí a ψD vestavěný potenciál. 

Okrajovou podmínku pro koncentraci nosičů lze určit za předpokladu 
rovnovážného stavu (16) a s uvážením absence volného náboje na rozhraní (20), tj. 
upravením těchto rovnic: 

02 =−⋅ inpn , (19) 

0=−− Cpn . (20) 

Z toho pak lze určit Dirichletovu okrajovou podmínku pro elektrony a díry, která je  [1] 

2

4 22 CnC
n i +⋅+

= , (21) 

2

4 22 CnC
p i −⋅+

= . (22) 
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1.5 Difúze 

V určitém objemu polovodiče koncentrace nosičů náboje nemusí být konstantní. 
Pokud máme polovodič, ve kterém existuje gradient koncentrace nosičů náboje, tak 
vlivem chaotického pohybu nosičů dochází k difúzi náboje směrem do klesajícího 
gradientu koncentrace. Platí 1. Fickův zákon [5] 

CD  grad⋅−=J , (23) 

který popisuje difúzní tok.  

Lze si ho představit jako samovolný pohyb částic. Tento difúzní proud se pohybuje 
z místa vyšší koncentrace do místa nižší koncentrace nosičů. To trvá tak dlouho, dokud 
se koncentrace částic nevyrovnají, tj. Fermiho hladiny budou mít stejnou polohu. [6] 

 

Obr. 5: Difúze (převzato z [7]) 

Tuto situaci lze vidět na Obr. 5. WC je energie vodivostního pásu, WV energie 
valenčního pásu, Wi intrizická Fermiho hladina a UD je difúzní napětí. V první a druhé 
části obrázku máme polovodič typu P, resp. typu N. Ve třetí části je naznačeno spojení 
těchto dvou materiálů. Fermiho hladina (WF) je na stejné úrovni – nastává 
termodynamické rovnováha.  

Elektrická proudová hustota je tvořena pohybem částic, nesoucí elementární náboj 
o kladné nebo záporné hodnotě.  

Jak je uvedeno v (7), proudová hustota v polovodiči se skládá z příspěvku 
elektronů a z příspěvku děr. Pro nedegenerovaný polovodič se potom difúzní 
koeficienty řídí Einsteinovými vztahy: [6] 

nn q

kT
D µ=  , (24) 

pp q

kT
D µ= , (25) 
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kde je tak možné nahradit difúzní koeficient za pohyblivost, což je lépe měřitelná 
fyzikální veličina. Platí jak za rovnovážných, tak i nerovnovážných podmínek. [2] 

1.6 Drift 

Driftová rychlost je vyjádřena jako  

EEEEvvvv ⋅= µ . (26) 

µ je pohyblivost nosičů náboje a E směr vektoru intenzity elektrického pole. K tomuto 
jevu dochází, pokud se elektron dostane do elektrického pole. Výsledkem je pak 
unášení (drift) elektronů. Pohyb částic z mikroskopického pohledu sice není přímočarý, 
ale z makroskopického hlediska se nosiče pohybují s konstantní driftovou rychlostí. 
Oba dva pohledy jsou znázorněny na Obr. 6. [2] 

 

Obr. 6: Driftový pohyb náboje z makroskopického a mikroskopického hlediska (převzato z [2]) 

Pohyblivost nosičů náboje je konstanta úměrnosti mezi E a vn. Výraz pro její 
výpočet je  

m

q
n

τµ ⋅= , (27) 

což znamená, že elektron bude v elektrickém poli tím pohyblivější, čím bude mít menší 
efektivní hmotnost m a čím bude střední doba τ mezi srážkami delší. Pohyblivost také 
klesá s rostoucí teplotou a koncentrací příměsí. [2] 

1.7 Proudová hustota 

Pro vyjádření proudové hustoty se použije úprava pomocí Boltzmannovy 
transportní rovnice. Ta vyjadřuje změnu rozdělovací funkce elektronů. Koncentrace děr 
a elektronů je definována Fermi-Diracovým rozdělením. Fermiho funkce je v tomto 
případě násobena funkcí hustoty elektronů a poté integrována. Vyjádření tohoto 
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integrálu však neexistuje. Proto se využívá již zmíněné Boltzmannovy transportní 
rovnice a dostaneme tak po odvození vzorce pro proudovou hustotu. Tu lze zapsat 
těmito vztahy, zvlášť pro elektrony a díry [3] 

nqDqn nn  grad⋅+= EEEEµnJ  , (28) 

pqDqp pp  grad⋅−= EEEEµpJ . (29) 

Tento celkový proud se skládá z vodivostního proudu, vyvolaného vnějším 
elektrickým polem (driftového proudu) a proudu vyvolaného gradientem koncentrace 
nosičů náboje (difúzního proudu).  

1.8 Vestavěný potenciál 

Charakterizuje potenciál dotovaného polovodiče v rovnovážném stavu. Pokud je 
soustava v rovnováze, způsobuje potenciál to, že neprotéká žádný proud. To je zajištěno 
vzájemnou kompenzací difúzního proudu majoritních nosičů a driftového proudu 
minoritních nosičů. Majoritní nosiče tlačí pryč směrem od přechodu a snaží se zabránit 
difúzi. Z rozložení potenciálu PN přechodu vyplývá energetický diagram, z něhož je 
patrné, že na přechodu je jistá energetická bariéra. Ta udržuje již zmíněnou rovnováhu 
[3][6]. 

Tento potenciál je roven 










⋅
−

⋅⋅=
i

AD
b n

NN

q

Tk

2
arsinhψ , (30) 

kde k je boltzmannova konstanta a ND – NA je koncentrace pevného náboje C. 
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2 MODELOVÁNÍ PN DIODY 
Tato kapitola pojednává o obecném postupu návrhu polovodičové diody, 

zaměřenou na spolupráci se simulačním softwarem COMSOL Multiphysics. Lze v ní 
nalézt stručný nástin práce, co je potřeba, aby diodu bylo možné namodelovat.  

2.1 Modelování v programu COMSOL 

2.1.1 Úvodní nastavení 
Pro model jednoduché polovodičové P-N diody byla zvolena jednorozměrná 

struktura, takže v nabídce COMSOLu se vybere 1D. Pro tento případ je následný 
simulační výpočet rychlejší (jedná se o jednodušší strukturu), navíc se opravdu jedná o 
nejjednodušší možný způsob, jak tuto diodu namodelovat odpovídajícím způsobem 
s minimem rovnic. 2D model přidává možnost, že graf výsledných veličin je plocha, 
které lze zadat nejenom souřadnice x-y, ale i souřadnici výškovou. To pro tento model 
není nezbytné.  

První modul, který se použije je Poissonova rovnice, která je v programu 
interpretací (14). Závislá proměnná je v tomto případě ψ, elektrický potenciál. 

Dále se přidá modul Convection and Diffusion (modeluje se tok proudu a difúze 
nosičů), a to zvlášť pro díry a elektrony. Závislé proměnné v tomto případě budou 
koncentrace děr a elektronů. Ve vlastnostech se vybírá Stationary, protože se jedná o 
ustálený stav, ne o přechodový jev. Dále také Conservative -  energie soustavy zůstává 
zachována.  

Všechny tři moduly budou v úvodním okně COMSOLu pod nabídkou 
Multiphysics – všechny moduly tedy budou řešeny zároveň (bere se v potaz jejich 
vzájemné ovlivňování).  

Do menu Options / Constants se vkládají potřebné konstanty pro výpočet, jako je 
relativní permitivita, doby života nosičů apod. Většinu z nich není nutno zadávat tímto 
způsobem, ale protože pak platí globálně pro celou simulaci, výrazně usnadňují práci. 
V programu potom totiž pak používat jména těchto konstant jako odkazy na příslušnou 
hodnotu. V případě potřeby rychlé změny jednoho z parametrů by bylo nutné přepisovat 
spoustu nastavení, výrazů a proměnných, takto stačí pouze tato nabídka.  

Celý seznam s příslušným popisem jednotlivých konstant a jejich velikostí včetně 
jednotek je uveden v Tab. 1 (veškeré údaje v tabulce jsou napsány exaktně tak, aby 
mohly být použity v programu). 
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Tab. 1: Konstanty 

Název Hodnota Popis 

q 1.602e-19[C] elementární náboj 

c q/(k*T) převrácená hodnota teplotního napětí 

Dn k*T/q*mun difúzní koeficient elektronů 

Dp k*T/q*mup difúzní koeficient děr 

epsilon0 8.8541878176e-12[F/m] permitivita vakua 

epsilonr 11.7 relativní permitivita křemíku 

k 1.38e-23[J/K] Boltzmannova konstanta 

mun 0.1417[m^2/V*s] pohyblivost elektronů 

mup 0.0470[m^2/V*s] pohyblivost děr 

Na 1e22[1/cm^3] koncentrace akceptorů (děr) 

Nd 1e22[1/cm^3] koncentrace donorů (elektronů) 

ni 1.46e10[1/cm^3] intrizická koncentrace křemíku 

T 300[K] teplota 

taun 0.1[us] doba života nosičů - elektrony 

taup 0.1[us] doba života nosičů - díry 

Va 0[V] počáteční napětí 

y1 1.75e-6[m] rozměr y1 

y2 3.5e-6[m] rozměr y2 

 

Pokud se na některé parametry podíváme blíže: 

Difúzní koeficienty už byly uvedeny v jedné z předchozích kapitol. 

Relativní permitivita křemíku je standardní tabulková hodnota, lze ji tedy najít 
v téměř jakýchkoliv technických tabulkách. Jedná se o bezrozměrné číslo. Absolutní 
permitivita se vypočítá jako součin permitivity vakua a relativní permitivity.  

Pohyblivost elektronů a děr se určí nejsnáze pomocí grafů. Například v [3] jsou 
uvedeny závislosti pohyblivosti nosičů na teplotě, popřípadě na koncentraci nosičů. 
Tyto grafy jsou vytvořeny pomocí empiricky zjištěných rovnic, od různých kolektivů se 
tedy naměřené hodnoty a tím pádem i rovnice mírně liší. V příloze jsou tyto grafy 
uvedeny, viz Obr. 26 a Obr. 27. Z nich pro teplotu tohoto příkladu (300K) lze určit 
pohyblivost.  

Intrizická koncentrace křemíku je opět dána empiricky, při teplotě 300K je rovna 
přibližně 1,46.1010 cm-3. Intrizická koncentrace silně závisí na teplotě. [1] 

Jak bylo uvedeno v kapitole generace a rekombinace, tak doba života nosičů 
označuje střední dobu od generace nosiče náboje do jeho rekombinace. [3]  

Rozměry y1 a y2 označují polovinu délky diody, tj. jednu vrstvu polovodiče, resp. 
celou délku diody. Jiné rozměry (šířka, tloušťka) diody neuvažujeme (1D model). 
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2.1.2 Geometrické uspořádání 
Nakreslení diody v 1D režimu je velmi jednoduché. Postačí na to příkaz Line. 

Nakreslí se jednoduchou úsečku, která reprezentuje délku diody. Dále se vloží 
doprostřed úsečky pomocný bod, a to příkazem Point. Ten bude představovat 
polovodičový přechod.  

 

-1,5E+22

-1,0E+22

-5,0E+21

0,0E+00

5,0E+21

1,0E+22

1,5E+22

0,0E+00 5,0E-07 1,0E-06 1,5E-06 2,0E-06 2,5E-06 3,0E-06 3,5E-06

délka y [m]

ko
nc

en
tra

ce
 p

ev
né

ho
 n

áb
oj

e 
C

 [m
-3

]

 

Obr. 7: Celková koncentrace pevného náboje 

Pokud by měla být nastíněna výsledná geometrie (průběh pevného náboje), bude 
vypadat jako na Obr. 7, který představuje koncentraci pevného náboje v mřížce 
polovodiče včetně znaménka. Tento náboj už je výsledný – kompenzovaný volnými 
nosiči a odpovídá profilu dopantů.  

2.1.3 Počáteční podmínky 
Aby COMSOL byl vůbec schopen spočítat model, musí se zadat rovnice 

počátečních podmínek případu. To zahrnuje nejenom počáteční koncentrace elektronů a 
děr, ale i počáteční koncentraci nosičů náboje, rovnici elektrického potenciálu a rovnici 
generace-rekombinace (tj. výraz Shockley-Read-Hallovy rekombinace).  

Do nabídky pro zadávání těchto parametrů je cesta přes menu Options / 
Expressions / Scalar Expressions. Celkový přehled těchto rovnic je uveden v Tab. 2.  
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Tab. 2: Počáteční podmínky 

Název Výraz Popis 

RSRH (cn*cp-ni^2)/(taup*(cn+ni)+taun*(cp+ni)) generace rekombinace 

n_init ((Nd/y1)*x-Nd)*(x>y1) koncentrace elektronů 

p_init (-Na/(y2-y1)*x+Na/(y2-y1)*y1)*(x<=y1) koncentrace děr 

psi_init 1/c*asinh((n_init-p_init)/(2*ni)) potenciál 

C Nd*(x>y1) - Na*(x<=y1) koncentrace nosičů náboje 

 

RSRH je modelování jevu generace a rekombinace nosičů, jedná se o Shockley-Read-
Hallovu rovnici (17). Označení n_init je počáteční koncentrace elektronů, zobrazení lze 
najít na Obr. 9. Tento graf obsahuje jak počáteční odhad, který je dán výrazem 
v tabulce, tak i vypočítanou hodnotu. Podobně je tomu s koncentrací p_init. 

Zavedení funkce, která byla zvolena, je nutné z toho důvodu, že koncentrace by se 
jinak měnila skokově z jednoho typu do druhého. Pokud by se potom tato změna 
derivovala (funkce obsahuje gradient), vznikl by velký skok v jinak jednoduché funkci a 
COMSOL není uzpůsoben tento problém vyřešit (výsledek by divergoval). Proto se 
zavadí pozvolnou změnu koncentrace, velká skoková změna se tím pádem výrazně 
sníží.  

psi_init je hodnota elektrického potenciálu. V tomto případě používáme vyjádření 
rovnice (30) [1].  

N je koncentrace pevného náboje. Pro tento zjednodušený případ bude vypadat jako na 
Obr. 7. Bude se měnit „skokově“, z jednoho typu koncentrace do druhého.  

Aby bylo možné zobrazit voltampérovou charakteristiku, zadává se pomocí menu 
Integration Coupling Variables / Boundary Variables příslušná rovnice, která bude 
platit pro jeden z krajních bodů. 

Tab. 3: Voltampérová charakteristika 

Název Výraz 

Ic q*(ntflux_cn_cd-ntflux_cp_cd2) 

 

Výraz uvedený v Tab. 3 je výpočet proudu diody pomocí toků nosičů náboje. Pokud se 
od sebe odečte tok elektronů a děr a pak se vynásobí elementárním nábojem, získáme se 
proudový tok. Nejedná se tedy přesně o voltampérovou charakteristiku, ale o průběh 
proudového toku v závislosti na přiloženém napětí, její průběh je však stejný. 

2.1.4 Okrajové podmínky 
Menu Physics / Boundary Settings bude obsahovat okrajové podmínky modelu. 

Jedná se o Dirichletovu okrajovou podmínku.  

V jednom z krajních bodů je hodnota elektrického potenciálu. Na druhém krajním 
bodě je taktéž elektrický potenciál, ale přičítá se k němu hodnota přiloženého napětí. 
Toto napětí se později v nastavení parametrů řešení rozmítá.  
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Pomocí jednoho z hlavních menu – Multiphysics, se přepíná na modul Convection 
and Diffusion. Jak bylo v úvodu postupu řečeno, jeden je koncipován jako proud a 
difúze děr, druhá jako elektronů. Nyní se tedy nesmí zapomenout, která je pro díry a 
která pro elektrony. Při nastavování dalších veličin by mohlo dojít k omylu. Pro 
okrajové podmínky se vkládají počáteční koncentraci nosičů. Totéž se nastavuje i pro 
druhý modul Convection and Diffusion, ale volí se opačná koncentrace nosičů.  

2.1.5 Subdomény 
U modulu Poissonovy rovnice se nyní nastaví jednotlivé „vrstvy“ nebo lépe řešeno 

subdomény polovodiče. V záhlaví okna je kostra Poissonovy rovnice (14), do které se 
doplní podle příslušných označení jednotlivé veličiny. Pro obě části (Subdomain) bude 
nastavení stejné.  

V záhlaví modulu Convection and Diffusion Subdomain Settings je rovnice 
kontinuity, odpovídající rovnicím (28) a (29). Jak bylo zmíněno výše při nastavování 
okrajových podmínek, nesmí se nyní zaměnit situace elektronů a děr. Okrajové 
podmínky a nastavení oblastí spolu musí vzájemně korespondovat. 

2.1.6 Síť 
COMSOL využívá metodu konečných prvků pro „rozkouskování“ spojité hodnoty. 

3.5 µm tohoto příkladu bude rozděleno na mnoho krátkých úseků. V jednotlivých 
konečných hladinách se potom počítají potřebné veličiny. Čím více těchto prvků bude, 
tím bude výsledek přesnější, ale bude se zvyšovat náročnost výpočtu. Proto je nutné 
správně zvolit kompromis mezi kvalitou výstupu a časem, obzvláště u složitějších 
modelů.  

V menu Mesh se nastavuje maximální velikost prvku pro diskretizaci. Vhodná 
hodnota je okolo 10-7.  Pro  pomocný bod (přechod) je vhodné hodnotu diskretizačního 
prvku ještě o něco zmenšit. Pro tento bod byla zvolena maximální hodnota 
diskretizačního prvku 10-8. Důvodem je to, že oblast okolo přechodu je zajímavá 
nejvíce a hodnoty se hlavně okolo tohoto místa značně mění. Pokud by úprava 
provedena nebyla, krok mezi dvěma hodnotami by byl příliš hrubý a výsledek by byl 
v grafu zkreslen.  Kliknutím na Remesh způsobí výpočet diskretizačních bodů.  Směrem 
ke středu (přechodu) se bude počet těchto bodů zvyšovat, výsledek bude mít v těchto 
místech hladší průběh. Pro tento případ bude diskretizační síť vypadat jako na Obr. 8.  

 

Obr. 8: Síť PN diody 

Pokud by výpočet z nějakého důvodu nekonvergoval k řešení, může pomoci 
zvýšení počtu prvků. To se provádí buď zmenšením maximální velikosti prvku (např. na 
10-10) nebo ikonou Refine Mesh.  
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2.1.7 Výpočet 
Nejdříve je vhodné pomocí menu Solve / Get Initial Value vyzkoušet, jestli vše 

funguje tak jak má. Pokud následný výpočet počátečních hodnot projde bez chybového 
hlášení, je již možné se podívat na vypočtené počáteční hodnoty pomocí nabídky 
Postprocessing. V opačném případě se objeví hláška informující o tom, kde nastává 
nějaký problém. Chyba u tohoto jednoduchého modelu nejčastěji nastává nějakou 
nepozorností, zapomenutím znaménka či závorky, případně vůbec nebo špatně 
vyplněnou kolonkou některého z parametrů.  

Pro řešení modelu slouží podnabídka Solve / Solver Parameters. Volí se 
parametrická analýza. Ta je vhodná pro řešení soustavy lineárních rovnic nebo 
nelineárních parciálních diferenciálních rovnic. Také se využívá v situacích, kdy se 
jedná o nelineární problém, který špatně konverguje k řešení (tento případ).  

 Nyní se nastaví parametr rozmítání, což je napětí. Označení parametru je Va. 
Hodnoty rozmítání zvolíme například od 0 do 2 voltů po kroku 0,025 voltu. To se 
zapíše jako vektor 0:0.025:2. Dále zvýšíme počet maximálních možných iterací a to 
nejlépe na několik set. U některých početních úloh totiž může určitou dobu trvat, než 
řešení začne konvergovat.  

Dále se zaškrtne kolonka High nonlinear problem, této možnosti se využívá 
v případě, že řešení nekonverguje. Nakonec se spustí simulace (Solve Problem).  

Opět jsou dvě možnosti. První je, že výpočet proběhne bez problémů a lze se tedy 
přesunout k vhodnému zobrazení dat, nejlépe pomocí grafů. Druhá je, že došlo k chybě. 
Nejčastěji se tak stane, že se překročí maximální dovolený počet iterací a počítání se 
zastaví. Znamená to, že COMSOL se vlastně „nedopočítal“ výsledku (řešení diverguje). 
V tom případě je nutné se vrátit k předchozímu zadávání všech potřebných nastavení, 
rovnic, konstant, a překontrolovat jejich správnost, případně použít jiný postup řešení. 

2.1.8 Grafický výstup 
Na závěr výsledky simulace zobrazíme ve formě grafů. K tomu slouží menu 

Postprocessing / Plot Parametres. Vybírá se parametr a pro jakou hodnotu napětí se 
chce výsledek zobrazit. V  1D režimu hodnota x odpovídá geometrické vzdálenosti 
(délce diody) a y odpovídá velikosti žádaného parametru. Tento parametr je možné 
vybrat z předvolených, nebo je možno napsat vlastní výraz.  

Pomocí Postprocessing / Domain Plot Parametres se také dá zobrazovat grafy, tato 
volba přináší možnost tvorby bodových grafů. Lze tak vytvořit voltampérovou 
charakteristiku (parametr Ic). 

2.2 Modelování v programu TiberCAD 

V této kapitole je uveden postup pro modelování diod pomocí softwaru TiberCAD. 
Jedná se o specializovaný program, který je určen primárně pro modelování 
polovodičových přechodů. Proto budou hodnoty vypočítané TiberCADem brány jako 
referenční. Jedná se tedy o vhodný srovnávací nástroj s výsledky dosaženými 
programem COMSOL.  
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Vycházelo se z modelu vytvořeného COMSOLem a použily se ty parametry, které 
odpovídaly stejným namodelovaným jevům. 

2.2.1 Uživatelské rozhraní 
TiberCAD je pro užívání v určitém ohledu uživatelsky méně přívětivý oproti 

COMSOLu. Nemá žádné grafické rozhraní. Ovládá se pomocí příslušně vytvořeného 
souboru (skriptu), který obsahuje informace o námi vytvořené diodě (velikost dotování, 
typ rekombinace, velikost rozmítaného parametru a mnoho dalších údajů). Vstupní 
informace jsou tedy dány pouze formou textu.  

2.2.2 Síť 
Jako první se vytvoří síť, nutná pro rozdělení úsečky na jednotlivé hladiny. Na to je 

nutné využít externího programu GMSH. Nainstaluje se společně s TiberCADem. 
GMSH je software pro vytváření sítě (mesh). Pro případ tohoto modelování (stejná 
velikost u vytváření diody v Comsolu), bude úsečka dlouhá 3,5um. V polovině bude 
rozdělena na polovodič typu P a typu N.  

Nabídkou Geometry/Edit se spustí textový editor, ve kterém se určují základní 
parametry a rozměry diody. Podobu tohoto souboru lze vidět níže (včetně příslušného 
komentáře).  

 
Point(1) = {-1.75,0,0,0.01};  // bod 1 (katoda) 
Point(2) = {0,0,0,0.008};   // bod 2 (st řed diody) 
Point(3) = {1.75,0,0,0.01};  // bod 3 (anoda) 
Line(1) = {1,2};    //spojení bod ů 1 a 2 
Line(2) = {2,3};    //spojení bod ů 2 a 3 
 
Physical Line("p_side") = {1};    //pojmenování na polovodi č typu P 
Physical Line("n_side") = {2};    //pojmenování na polovodi č typu N 
Physical Point("anode") = {1};    //pojmenování bod u 1 na anodu 
Physical Point("cathode") = {3};  //pojmenování bod u 3 na katodu 

 

První tři hodnoty v označení bodu označují souřadnice v osách x, y, z. Poslední 
hodnota značí délku úseku, po kterém se budou hodnoty počítat (metoda konečných 
prvků). Hodnoty jsou zde udány bezrozměrně. Program GMSH je bere pouze jako čísla, 
záleží až na TiberCADu, jak je pak dále interpretuje. [9] 

Soubor se uloží s příponou *.geo a pomocí nabídky Mesh/1D se potom 
automaticky vytvoří soubor s informacemi o síti (obsahuje číselné údaje o pozici bodů 
v síti). Ten má příponu *.msh. 

2.2.3 Vstupní soubor 
Hlavní soubor lze nejjednodušeji vytvořit pomocí Poznámkového bloku či jiného 
jednoduchého textového editoru, kdy se však při ukládání místo běžné přípony použije 
*.tib.  
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Pozn.: Pomocí znaku # se označují komentáře. Znakem $ jsou označeny jednotlivé 
bloky kódu. Parametry jsou uloženy do složených závorek. Kompletní kód je uveden 
v příloze. 

2.2.4 Struktura diody 
Jako první se nadefinuje materiál diody a koncentrace nosičů v jednotlivých 

částech.  

 

   Region n_side   #polovodi č typu N 
   { 
    material = Si    # použitý materiál (k řemík Si) 
    doping = 1e16 doping_type = donor  
   }     #koncentrace nosi čů a jejich typ 
   Region p_side    #polovodi č typu P 
   { 
    material  = Si 
    doping = 1e16 doping_type = acceptor  
   } 

 

Dioda bude z křemíku a koncentrace nosičů v polovodiči je 1016. Jednotka koncentrace 
těchto nosičů na určitý objem je v tomto případě cm-3, což odpovídá hodnotě zadávané 
v Comsolu (1022m-3). Oblasti (region) musí svými názvy odpovídat definicím zvoleným 
při vytváření sítě.  

2.2.5 Podmínky modelu 
Podmínky modelu jsou rozděleny do několika dalších bloků. Stejně jako u 

Comsolu se jedná o problém více rovnic, které budou řešeny zároveň (multiphysics). 
[11] 

Model driftu a difúze vypadá pro tento případ takto: 

 

model driftadifuze 
  {          
  options 
 
    { 
    simulation_name = driftadifuze  #název simulace  
    physical_regions = all   #výpo čet v celé oblasti  
    } 
 
    physical_model electron_mobility  
    { 
    model = constant   #typ hybnosti elektron ů 
    } 
    physical_model hole_mobility 
    { 
    model = constant   #typ hybnosti d ěr 
    } 

  } 
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Model může být pojmenován libovolně, zvolen byl ilustrativní název driftadifuze. 
Položka physical_regions naznačuje, ve kterých částech bude výpočet probíhat (zde 
v celé oblasti polovodiče). Zvolený model pohyblivosti nosičů je konstantní. Tato volba 
odpovídá modelu pohyblivosti v COMSOLu. Pohyblivost je závislá pouze na teplotě, 
v tomto případě stálá hodnota 300K.  

Pokud by bylo nutné hybnost upravit, lze tak provést klíčovými slovy mu_e a mu_h 
pro elektrony, resp. pro díry. Nebo je možná editace souboru s parametry přímo 
v adresáři, kde je TiberCAD nainstalován. 

Pozn.: Tento postup platí pro většinu parametrů, lze využít klíčových slov a hodnotu, 
popřípadě přímo upravovat materiálový soubor. Více v manuálu pro TiberCAD. [9] 

Dále se zvolí příslušný typ rekombinace, využívá se Shockley-Read Hallova. Je 
samozřejmě dána stejným předpisem jako v programu COMSOL (17). [11] 

 
     physical_model recombination 
     { 
     model  =  srh   #Shockley Read Hall ův model rekombinace 
     } 

 

Pak se taktéž zvolí okrajové podmínky modelu. 

    BC_Regions   
    { 
      BC_Region anode  #okrajová podmínka pro anodu  
      { 
      type = ohmic    #typ okrajové podmínky 
      voltage = @Vb[0.0]   #rozmítání parametru 
      } 
 
      BC_Region cathode  #okrajová podmínka pro kat odu 
      { 
       type = ohmic 
       voltage = 0.0  #velikost nap ětí 
      } 
    }    

 

Jedná se o ohmický kontakt na katodě i anodě. Na anodě se potom rozmítá napětí. To je 
označeno jako @Vb.  

2.2.6 Parametry řešení 
Nakonec definujeme parametry pro řešení modelu. 

 
  sweep 
  { 
    simulation = driftadifuze 
    variable = Vb    #rozmítaný parametr 
    start = 0.0    #nap ětí (od) 
    stop = 2     #nap ětí (do) 
    steps = 20    #po čet krok ů v intervalu nap ětí 
    simulation = driftadifuze  #název po čítané simulace 
  } 
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Rozmítaný parametr je napětí Vb na anodě. A to od 0V do 2V, kdy v tomto intervalu 
bude 20 rovnoměrně rozložených hodnot. 

Na úplný závěr se doplní informace o vstupních souborech, teplotě a které parametry 
budou uloženy do výstupních souborů.  

 
searchpath = ../../materials  #název složky obsahuj ící  

materiálové informace (Si) 
  meshfile = diode_1D.msh   #název souboru se sítí 
  dimension = 1     #definice 1D problému 
  temperature = 300    #teplota 
  solve = sweep     #dojde k rozmítaní parametru 
  resultpath = out_diode_1D   #cesta pro výstupní s oubory 
  output_format = grace    #formát výstupních dat 
 
   
plot = (Ec, Ev, QFermi_e, QFermi_h, eDensity, hDens ity, eCurrent, 
hCurrent, CurrentDensity, ContactCurrents, eMob, hM ob)  
#parametry, které se budou ukládat 

 

Zde se definuje, kde je uložen soubor s kompletními informaci o materiálu (pohyblivost 
nosičů, doba života nosičů, energetické hladiny, …). Ostatní řádky jsou příslušně 
popsány komentářem. Položka plot označuje počítané parametry. Zde jsou uvedeny pro 
přehled všechny, pro naši potřebu je však nejdůležitější ContactCurrents (kontaktní 
proud) který se použije pro zobrazení proudové charakteristiky. [9] 

2.2.7 Výstup simulace 
Výsledky simulací se uloží do jménem předvolené složky ve formě souborů 

s příponou *.dat. Obsažené informace pak lze už snadno interpretovat pomocí 
jakéhokoliv tabulkového editoru, případně programu podporující tvorbu grafů. (Excel, 
Matlab apod.). 
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3 VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ PN DIODY 
Třetí kapitola obsahuje výsledky simulací z programu COMSOL a TiberCAD a 

také jejich srovnání a diskuzi nad případnými nesrovnalostmi.  

3.1 Výsledky - COMSOL 

Na Obr. 9 lze vidět odhadovanou a vypočítanou koncentraci elektronů. Odhad byl 
stanoven velmi jednoduchou lineární funkcí, která se začíná projevovat ve vzdálenosti 
přechodu 1,75⋅10-6m a jde směrem do maxima koncentrace elektronů.  Vypočítaná 
koncentrace se značným způsobem liší,  avšak přesnost odhadu byla dostatečná pro 
výpočet. 

-2E+21

0

2E+21

4E+21

6E+21

8E+21

1E+22

1,2E+22

0,0E+00 5,0E-07 1,0E-06 1,5E-06 2,0E-06 2,5E-06 3,0E-06 3,5E-06
délka y [m]

ko
nc

en
tra

ce
 e

le
kt

ro
n
ů

 [m
-3

]

Výpočet

Odhad

 

Obr. 9: Odhadovaná a vypočítaná koncentrace elektronů 

Obr. 10 ukazuje  potenciál ψ pro tři různá napětí. Lze vidět, že při nulovém napětí 
proud procházet nemůže, neboť na přechodu existuje potenciálová hradba. Oproti tomu 
při napětí 0,6V je tato hradba velmi nízká při hodnotě napětí jenom o něco málo vyšší 
(jedna až dvě desetiny voltu) dojde k tomu, že diodou začne procházet proud. Při 1,2V 
je zcela zjevné, že nosiče náboje mohou přes přechod bez problémů procházet, dioda je 
otevřena. 

Na Obr. 11 je podobně jako u koncentrace, vyobrazení odhadované a vypočítané 
hodnoty, ale v tomto případě potenciálu na přechodu. Zde je stanovený odhad přesnější, 
výpočtem z koncentrací nosičů se dojde k velmi podobnému průběhu potenciálů. 
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Obr. 10: Hodnoty elektrického potenciálu pro různá napětí 
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Obr. 11: Srovnání odhadované a vypočítané hodnoty elektrického potenciálu 
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3.2 Výsledky – srovnání COMSOL a TiberCAD 
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Obr. 12: Srovnání závislosti elektrického potenciálu na poloze ve vzorku 

První srovnání COMSOLu a TiberCADu je na Obr. 12. Průběh elektrického 
potenciálu v závislosti na vzdálenosti ve vzorku se pro oba programy téměř shoduje. 
Pro okrajové podmínky je hodnota dokonce téměř identická, to naznačuje správný 
předpoklad okrajové podmínky pro jejich modelování.  

 Výsledek TiberCAD lze brát jako referenční, jedná se o specializovaný program. 
Výsledky z jeho simulací by tedy měly být přesnější. Vzniklá odchylka je u COMSOLu 
způsobena hlavně počátečním odhadem, který nemusel být zcela přesný, viz předchozí 
grafy odhadů a výpočtů.  

Další rozdílnost by také mohla být způsobena odlišným způsobem výpočtu, kdy se 
sice má výpočtem dojít ke stejným výsledkům, ovšem různými způsoby, tyto hodnoty 
pak nemusí být zcela totožné. U COMSOLu se pracovalo s proudovými hustotami a 
vestavěným potenciálem, kdežto u TiberCADu probíhá výpočet přes energetické a 
Fermiho hladiny. 

Posledním velkým rozdílem je různá hustota sítě konečných prvků, která pro 
COMSOL a program GMSH nemohla být zajištěna zcela totožně.  
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Obr. 13: Srovnání závislostí proudové hustoty na přiloženém napětí 
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Obr. 14: Srovnání závislostí proudové hustoty na přiloženém napětí (v logaritmickém měřítku) 
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Charakteristiky proudové hustoty odpovídají svým průběhem voltampérovým 
charakteristikám, čili jejich průběh je správný dle teoretického předpokladu. Pro 
přehlednost jsou zde uvedeny jak ve své klasické podobě (Obr. 13), tak i 
v logaritmickém měřítku (Obr. 14).  

V klasickém měřítku je dobře viditelné, že proudová hustota vypočítaná 
COMSOLem je o něco vyšší než výsledek TiberCADu. V logaritmické měřítku zase 
lépe vynikne pasáž, kdy je dioda ještě uzavřena. Tam je pro COMSOL proudová 
hustota naopak o několik A/m-2 menší. Všechny odchylky však jsou v jednotkách, 
maximálně nízkých desítkách A/m-2. 

V logaritmickém měřítku je dobře patrné, že diodou i při velmi malém napětí 
prochází proud, tj. za situace, kdy je dioda ještě zavřená. K otevření diody dochází 
okolo 0,6 až 0,7 voltu. Ve srovnání obou programů je opět vidět, že průběhy se téměř 
shodují, existují pouze minimální rozdíly. I zde vznikly drobné odchylky, které jsou, jak 
už bylo řečeno, způsobeny problémy – počáteční odhad a rozdílný způsob výpočtu. 
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4 MODEL GUNNOVY DIODY 
Pro model Gunnovy diody budou zdůrazněny pouze rozdíly oproti obecnému 

modelu diody. To zahrnuje složení diody, která bude pouze z polovodiče typu N, dioda 
tedy vlastně nemá přechod. Dále to znamená existenci pouze jedné rovnice proudové 
hustoty a nakonec také modelování pohyblivosti nosičů v závislosti na intenzitě 
elektrického pole E. 

4.1 Gunnův jev 

U Gunnova jevu není pohyblivost nosičů náboje konstantní. Její změna může být 
dána buď nepřímo úměrně změně efektivní hmotnosti nebo přímo úměrně hodnotě 
vnějšího elektrického pole E. Nastává u polovodičových materiálů, které mají ve 
vodivostním pásu více jak jedno minimum energie, například u GaAs.  

Na Obr. 15 je vidět, jak působením vnějšího elektrického pole se elektrony 
urychlují – zvyšuje se jejich hybnost. Při malé hodnotě vnějšího elektrického pole 
rychlost i energie nosičů strmě roste, přitom je dána pohyblivostí lehčích elektronů. Při 
překročení určité kritické hodnoty intenzity elektrického pole přecházejí elektrony do 
minima a dochází k poklesu rychlosti. Vzniká tak oblast záporného diferenciálního 
odporu. Až dojde k situaci, kdy bude většina elektronů v minimu energie, rychlost 
elektronů opět narůstat, tentokrát ale danou pohyblivostí těžších elektronů. [7] 

 

Obr. 15: Závislost driftové rychlosti elektronů v GaAs na elektrickém poli (převzato z [5]) 

 Zmíněná oblast záporného diferenciálního odporu vede ke vzniku Gunnova jevu, 
což jsou vysokofrekvenční proudové oscilace. U katody, kde jsou příhodné podmínky, 
se hromadí elektrony, což  způsobuje jejich difúzi v kolmém směru na směr působícího 
pole. Vytvoří se tak tenká vrstva prostorového náboje (doména). Doména se pohybuje 
vlivem přiloženého napětí směrem k anodě, a to rychlostí přibližně 105 m/s. Tam potom 
zaniká. To dá podmínky pro vznik nové domény a situace se opakuje. 

V objemu polovodiče je tedy náboj rozložen nerovnoměrně. Je vyvolána doména 
vysokého pole, viz Obr. 16, pohyblivost nosičů se sníží, ale ne v celém objemu vzorku.  
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Vytváření této domény není závislé na vnějším elektrickém napětí a pro GaAs jsou 
podmínky Gunnova jevu splněny už při pokojové teplotě (300K).  

 

Obr. 16: Doména vysokého pole v polovodiči (převzato z [5]) 

4.2 Pohyblivost nosičů 

Hlavním rozdílem oproti běžné diodě je z pohledu rovnic jiný způsob modelování 
pohyblivosti nosičů. Ta pro Gunnovu diodu není konstantní. Je dána předpisem 
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kde µg je pohyblivost nosičů v Gunnově diodě, vn saturační rychlost nosičů, En intenzita 
elektrického pole a Ecrit kritická intenzita elektrického pole. [3] 
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5 MODELOVÁNÍ GUNNOVY DIODY 
Modelování Gunnovy diody není nepodobné modelu PN diody. Obsahuje sice 

několik odlišností, ale je možné vycházet z původního modelu. Pří vytváření tohoto 
modelu budou tedy popsány pouze odlišnosti. Kapitoly, kde nebyly provedeny žádné 
změny, budou zcela vynechány. 

Hlavní rozdíly jsou tedy – materiál GaAs, využíváme rovnic pouze pro polovodič 
typu N, neprobíhající rekombinace nosičů a odlišná struktura.  

5.1 Modelování v programu COMSOL 

5.1.1 Úvodní nastavení 
Pro vytváření Gunnovy diody je dobré si projít postup pro obyčejnou P-N diodu. 

V Tab. 4 je uveden přehled nových konstant, daných pro materiál Galium Arsenid 
(GaAs), který se zpravidla používá pro výrobu Gunnovy diody. 

Novými parametry jsou zde intenzita elektrického pole a rychlost nosičů, které jsou 
nezbytné pro nové rovnice. 

Tab. 4: Konstanty 

Ecrit 2.7e3[V/cm] intenzita elektrického pole 
epsilonr 13.1 relativní permitivita křemíku 

mun 0.7500[m^2/V*s] počáteční pohyblivost elektronů 
mup 0.0470[m^2/V*s] pohyblivost děr 
Na 1e20[1/cm^3] koncentrace akceptory (díry) 
Nd 1e18[1/cm^3] koncentrace donory (elektrony) 
taun 0.1[us] doba života nosičů - elektrony 
taup 0.1[us] doba života nosičů - díry 
Va 0[V] napětí 
vsat 1e7[cm/s] rychlost nosičů 
y1 3e-6[m] rozměr y1 
y2 3.5e-6[m] rozměr y2 

 
Ecrit je dána tabulkovou hodnotou kritické (maximální) hodnoty intenzity elektrického 
pole. Té odpovídá hodnota rychlosti pohybu nosičů vsat. Vzájemný vztah koncentrace 
elektronů, saturační rychlosti a elektrického pole si lze prohlédnou v příloze (Obr. 28 a 
Obr. 29). Kladné nosiče, resp. díry nelze z modelu zcela odstranit, i když nemají vliv na 
výsledek modelu. COMSOL má jinak potíže s výpočtem a diodu by bylo velmi složité 
namodelovat.  

5.1.2 Počáteční podmínky 
V Tab. 5 jsou uvedeny úpravy rovnic a nové rovnice pro nabídku Options / 

Expressions / Scalar Expression. 
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Tab. 5: Počáteční podmínky 

RSRH (cn*cp-ni^2)/(taup*(cn+ni)+taun*(cp+ni)) generace rekombinace      
n_init ((-Na/(y1)*x+Na/(y1)*y1)*(x<=y1))+Nd koncentrace elektronů 
p_init 0 koncentrace děr  

psi_init 1/c*asinh((n_init-p_init)/(2*ni))  potenciál         
C Nd*(x>y1) + Na*(x<=y1) koncentrace nosičů náboje 

munE (mun + vsat*((-psix)^3/(Ecrit)^4))/(1+(-psix/Ecrit)^4) pohyblivost nosičů 
DnE k*T/q*munE  difúzní koeficient 

 

Jak již bylo zmíněno, pro výpočet je nutné, aby byl zahrnut i polovodič typu P a jeho 
subdoména. Bez ní COMSOL není schopen vypočítat výsledek.  

Rekombinační rovnice tedy zůstává stejná, i když k rekombinaci nebude docházet. 
Počáteční odhad pro polovodič typu P je nulový. Dioda je pouze z jednoho typu 
polovodiče. Novinkou je rovnice pro pohyblivost nosičů. Pohyblivost je dána rovnicí 
teoretickou rovnicí (31) Tím pádem se mění i difúzní koeficient. 

Samozřejmě se upraví příslušné označení munE a DnE v jednotlivých 
subdoménách. 

5.1.3 Síť 
Uspořádání se liší posunutím pomocného bodu pro vytvoření sítě na hodnotu 3 µm 

od začátku diody. To je dáno teoretickým předpokladem, jakou má dioda strukturu. 
Největší změny budou probíhat okolo tohoto bodu, proto je dobré v tomto místě zjemnit 
síť. Také je dobré zjemnit síť ve všech bodech pro snadnější průběh výpočtu (Refine 
Mesh). 

 

 

Obr. 17: Síť Gunnovy diody 
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Obr. 18: Celková koncentrace pevného náboje 

Geometrické uspořádání bude vypadat dle Obr. 18. Dioda se skládá pouze z polovodiče 
typu N a to v celé své délce. Vytvořený zlom, kde je nižší koncentrace pevného náboje, 
je zanedbatelný oproti zbytku diody a vytváří ohmický kontakt.  

5.2 Modelování v programu TiberCAD 

Gunnovu diodu nebylo možné namodelovat z toho důvodu, protože pro hlavní 
předpoklad jejího namodelování - rovnice pohyblivosti nosičů, neexistuje v TiberCADu 
ekvivalentní výraz. [9] 

V TiberCADu totiž na rozdíl od COMSOLu není možné rovnice „vytvářet“, ale vše 
je dané klíčovými slovy a tím jsou možnosti TiberCADu mírně omezenější.  

Tato situace by nahrávala tomu, aby se dle rovnice, kterou využívá TiberCAD 
vytvořila rovnice pro COMSOL. Bohužel ani s využitím příslušné dostupné manuálové 
literatury [9][11] není TiberCAD natolik „průhledný“ aby bylo možné zjistit, jaké 
veličiny by přesně bylo nutné použít v COMSOLu pro stejné vyjádření rovnic a tedy 
úspěšnému vytvoření modelu. 
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6 VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ GUNNOVY 
DIODY 

Proudová charakteristika Gunnovy diody je na obrázku Obr. 19. Taktéž odpovídá 
teoretickému předpokladu, kdy vzniká oblast záporného diferenciálního odporu. Ta, jak 
bylo řečeno v teoretické části, je dána změnou pohyblivosti nosičů danou rovnicí (31). 
Protože je model velmi jednoduchý, za touto oblastí nenastane situace, kdy přenos 
náboje obstarávají těžší nosiče s menší pohyblivostí. Tím by za vznikal další nárůst 
proudové hustoty, což tento model nezahrnuje (viz kapitola o Gunnově diodě). 

Na Obr. 20 je znázorněna hodnota pohyblivosti v různých místech polovodiče pro 
tři různá napětí. Tyto průběhy odpovídají jednak rovnici driftové rychlosti (26) a také 
průběhu na Obr. 28. Tedy, že pohyblivost nosičů prudce klesá s intenzitou elektrického 
pole. 

Naproti tomu na Obr. 21 je vidno, jak se vzrůstající přiloženým napětím vzrůstá 
hodnota zmíněného elektrického pole. Lom na hodnotě 3 µm je naznačení kontaktu a 
hodnota je zde proto stálá.  
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Obr. 19: Závislost proudové hustoty na přiloženém napětí 
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Obr. 20: Hodnoty pohyblivosti elektronů pro různá napětí 
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Obr. 21: Hodnoty intenzity elektrického pole pro různá napětí 
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7 MODEL SCHOTTKYHO DIODY 
Taktéž u Schottkyho diody lze vycházet z obecného modelu, ale opět dojde 

k úpravě profilu dopantů, tj. dioda je při zjednodušeném předpokladu složena pouze 
z polovodiče typu N. Stejně jako u Gunnovy diody se modeluje pohyblivost nosičů 
v závislosti na intenzitě elektrického pole. Další změnou je Schottkyho okrajová 
podmínka (usměrňují kontakt) oproti ohmickému kontaktu (neusměrňující kontakt). 
Dále je také možné modelovat kapacitu přechodu a tunelový jev. 

Schottkyho dioda využívá pro svou činnost přechodu kov-polovodič. Vedení 
proudu je realizováno pouze majoritními nosiči náboje, minoritní nosiče se neuplatňují. 
Tím pádem nevznikají oblasti s přebytečnou koncentrací minoritních nosičů a pohyb 
nosičů přes přechod kov-polovodič je velmi rychlý. Základní představa o struktuře 
diody je na Obr. 22. 

 

Obr. 22: Struktura Schottkyho diody 

Skládá se ze silně dotované oblasti typu N+ - vysoká vodivost, což znamená nízký 
sériový odpor součástky a dobrý ohmický kontakt. Dále se skládá z méně dotovaného 
polovodiče N, který společně s kovovým kontaktem tvoří usměrňující část diody.  

7.1 Kontakt kov-polovodič 

Zda-li se bude jednat o usměrňující nebo neusměrňující kontakt přechodu kov-
polovodič rozhoduje především výstupní práce elektronu. Při vytvoření kontaktu a za 
předpokladu různých výstupních prácí kovu a polovodiče (Fermiho hladina polovodiče 
leží výše než hladina kovu), začne docházet k přenosu náboje a soustava se bude snažit 
dostat se do termodynamické rovnováhy. Fermiho hladiny kovu a polovodiče se 
vyrovnají.  

Neusměrňující kontakt využijeme v případě vytvoření vnějšího spojení s okolím. 
Má lineární voltampérovou charakteristiku pro obě polarity napětí. Získáme ho, pokud 
je náboj potřebný pro vyrovnání Fermiho hladiny tvořen majoritními nosiči. [2] 

7.2 Voltampérová charakteristika Schottkyho diody 

Propustný směr u diody typu kov-polovodič typu N bude dán (Obr. 23 vlevo), 
pokud na kovu bude kladné napětí a na polovodiči záporné napětí. Sníží se potenciálová 
bariéra q⋅(UD-UA), kde UA je vnější přiložené napětí.  Elektrony tím pád mohou 
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difundovat přes přechod a dojde tedy k průchodu elektrického proudu. Výška 
Schottkyho bariéry e⋅ΦB se v ideálním případě nezmění. [2] 

Naproti tomu při přiložení závěrného napětí na usměrňující přechod (Obr. 23 
vpravo), dojde ke zvýšení potenciálu a oblast prostorového náboje (OPN) se rozšíří. 
Zvýší se tak bariéra, která bude bránit průchodu nosičů a závěrný proud bude 
zanedbatelný. [10] 

 

Obr. 23: Pásový model přechodu kov-polovodič typu N (převzato z [2]) 

Voltampérovou charakteristiku lze získat sečtením proudových hustot elektronů, 
které tečou z polovodiče do kovu a z kovu do polovodiče. Výraz pro proudovou hustotu 
je potom 
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Důsledek, který to má potom na voltampérovou charakteristiku (Obr. 24) je následující. 
Rovnice pro Schottkyho diodu i PN diodu jsou si formálně podobné, avšak u 
Schottkyho diody je změna dána emisí majoritních nosičů přes bariéru. U PN diody je 
změna určena injekcí minoritních nosičů. Tím pádem lze dosáhnout vyšších hodnot 
proudových hustot při stejné ploše diody – rozdílné voltampérové charakteristiky. 

V propustném směru Schottkyho dioda vykazuje menší úbytek napětí a větší proud, 
protože jak už bylo řečeno, proud je tvořen transportem většinových nosičů. Stačí tedy 
nižší prahové napětí pro otevření v propustném směru. V závěrném směru se zase 
otevírá prakticky okamžitě po průchodu nulou, což znamená vyšší hodnotu závěrného 
proudu a tím pádem nízkou hodnotu průrazného napětí. [2][5] 
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Obr. 24: Srovnání voltampérové charakteristiky Schottkyho diody a PN diody (převzato z [2]) 

7.3 Kapacita přechodu 

Dalším důležitým parametrem ovlivňující pochody v polovodiči je kapacita 
přechodu PN. Schottkyho dioda (resp. Schottkyho přechod) se chová za určitých 
okolností jako kondenzátor. Kapacita určí z šířky oblasti prostorového náboje, přičemž 
vychází se z teorie, která kombinuje termickou emisi a předpoklad o difúzi majoritních 
nosičů náboje. Šířka oblasti prostorového náboje je [8][10] 
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7.4 Okrajové podmínky 

Oproti PN diodě je okrajová podmínka pro Schottkyho diodu složitější. 
Koncentrace nosičů na Schottkyho kontaktu totiž závisí hlavně na proudové hustotě, 
která prochází kontaktem. To vede k okrajovém podmínce pro elektrony 
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kde J je opět proudová hustota pro jednotlivé typy polovodičů, n je normálový vektor, 
který je kolmý na vektor proudové hustoty. Pro díry se v tom to případě okrajová 
podmínka neuvažuje. 

Celkový kontaktní potenciál ψ(t)je dán Dirichletovu okrajovou podmínkou 

0)()( =−+− tt Dsb ψψψψ , (37) 

kde ψD(t) přiložené napětí a ψs je výška Schottkyho bariéry. Tato výška je zpravidla 
mezi 0,5V až 1V a je dána prakticky naměřenou hodnotou. [3] 

7.5 Pohyblivost nosičů 

Pohyblivost nosičů pro Schottkyho diodu se modeluje stejným způsobem, jak u 
Gunnovy diody. Lze tedy použít rovnici (31). 

7.6 Tunelový jev 

Tunelový jev upravuje původní předpoklad přechodu elektrony přes přechod, kdy 
se nosiče náboje mohly dostat přes přechod pouze za podmínky, kdy měly energii vyšší, 
než energie potenciálové bariéry.  

S rostoucí koncentrací příměsi se oblast prostorového náboje (bariéry) zužuje až 
natolik, že elektrony pronikají skrz, tzv. protunelují se. To jak vypadá tunelový jev je 
schematicky ukázáno na Obr. 25. Pravděpodobnost průchodu bariérou je tím větším, 
čím větší bude jejich charakteristická energie definovaná jako [8] 
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kde ћ je redukovaná Planckova konstanta.  

 

 

Obr. 25: Pásový model kontaktu kov-polovodič, princip tunelového jevu 
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8 MODELOVÁNÍ SCHOTTKYHO DIODY 
Schottkyho dioda se odlišuje od PN diody hlavně potenciálovou bariérou a 

okrajovou podmínkou. To by bylo nutné zohlednit pro modelování jednoduchého 
modelu Schottkyho diody. Dalšími důležitými parametry jsou kapacita přechodu, 
pohyblivost nosičů, tunelový jev. Provedená zjednodušení byla ale natolik velká, že se 
základními rovnicemi - Schottkyho okrajová podmínka a proudový tok Schottkyho 
diodou nelze vystačit. Aby bylo diodu možné vytvořit, musel by model být 
komplexnější, a zahrnout již zmíněné parametry. Po dohodě s vedoucím práce se 
nakonec tedy upustilo od modelování Schottkyho diody. 
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9 ZÁVĚR 
V prvních částech kapitol rozdělených podle typu diody jsou shrnuty základní 

teoretické poznatky o polovodičích a jevech, které mohou v polovodiči nastat. Pro 
modelování je důležité, že fyzikální popis chování diody lze zjednodušit na několik 
vztahů. Ty je možné díky makroskopickému pohledu odvodit z Maxwellových rovnic a 
jsou tvořeny rovnicí kontinuity a Poissonovu rovnicí, a rovnicemi proudové hustoty 
s uvážením vlivu driftu a difúze nosičů náboje a jejich generace a rekombinace. Další 
část teorie se zabývá Gunnovou a Schottkyho diodou, vychází ze základů PN diody a 
rozšiřuje je o specifické jevy, které u těchto diod probíhají. 

Druhá část práce je stručným návodem, jak krok za krokem postupovat při 
modelování zjednodušených diod. K tomu se využívá vztahů uvedených v teoretické 
části, dochází tedy k jejich praktickému využití. Modelování je popsáno konkrétně pro 
simulační programy COMSOL Multiphysics a TiberCAD, ale základní myšlenku by 
bylo možné použít i pro jiný výpočetní software. 

V poslední části uvedeny výsledky modelování diod ve formě grafů. Obsahují 
grafy koncentrace nosičů, elektrického potenciálu, charakteristiku proudové hustoty, 
pohyblivost nosičů. Pro koncentraci nosičů i elektrický potenciál je v grafu ukázáno 
srovnání hodnot, které byly programem vypočítány a těmi, které tvoří co možná 
nejpřesnější počáteční odhad pro výpočet. Pro elektrický potenciál a charakteristiku 
proudové hustoty proběhlo srovnání výpočtů COMSOLu a TiberCADu. Z toho 
vyplynuly, svým průběhem téměř totožné, charakteristiky. Drobná odchylka mohla být 
způsobena hlavně v programu COMSOL, kde je nutné pro výpočet stanovit jistý 
počáteční odhad, který se liší od průběhu vypočítaného. Dalším významným rozdílem je 
různá hustota sítě konečných prvků. Výpočty TiberCAD by bylo možné brát jako 
referenční, jedná se totiž o specializovaný program pro modelování diod. 

U Gunnovy diody nedošlo ke srovnání TiberCADu a COMSOLu z toho důvodu, že 
TiberCAD nemá možnost příslušnou rovnici simulovat, model tedy vůbec nebylo 
možné vytvořit. 

U Schottkyho diody bohužel taktéž nemohlo proběhnout srovnání s literaturou ani 
příslušných programů, neboť se vůbec nepodařilo diodu nasimulovat. Jak bylo zmíněno 
v kapitole o Schottkyho diodě, základní předpoklad vycházet z Gunnovy diody a upravit 
ji potřebným způsobem nevedl k požadovanému výsledku. Model by tedy musel být 
složitější (obsahovat další rovnice), aby zahrnul byť i jen základní jevy probíhající 
v diodě. Tím pádem se po dohodě s vedoucím práce od simulace Schottkyho diody 
nakonec upustilo bez výsledku, který byl požadován zadáním práce. 
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SEZNAM SYMBOL Ů, VELI ČIN A ZKRATEK 
 

B  magnetická indukce 

c  převrácená hodnota teplotního napětí 

D  elektrická indukce 

Ddif difúzní koeficient 

Dn difúzní koeficient elektronů 

Dp difúzní koeficient děr 

E  intenzita elektrické pole 

Ecrit kritická intenzita elektrického pole 

ћ  redukovaná Planckova konstanta 

H  magnetické pole 

Jn  proudová hustota – elektrony 

Jp  proudová hustota – díry 

k  Boltzmannova konstanta 

m  efektivní hmotnost elektronu 

ni  intrizická koncentrace nosičů 

n  koncentrace elektronů 

N  typ polovodiče –  elektrony 

ND donorový polovodič 

NA akceptorový polovodič 

C  koncentrace pevného náboje 

p  koncentrace děr 

P  typ polovodiče – díry 

q  elementární náboj 

R  rekombinace 

RSRH Shockley-Read-Hallova rekombinace 

t  čas 

T  teplota 

UD bariérové napětí 

UA přiložené napětí 

v  rychlost 
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Va  počáteční hodnota napětí 

εr  poměrná permitivita 

ε0  permitivita vakua 

µ  hybnost nosičů 

µg  hybnost nosičů v Gunnově diodě 

µn  hybnost nosičů - elektrony 

µp  hybnost nosičů – díry 

ρ  objemová hustota volného náboje 

τ  střední doba mezi srážkami nosičů 

τp  doba života nosičů – díry 

τn  doba života nosičů – elektrony 

ψ  elektrický potenciál 

ψb  vestavěný potenciál 

ψs  potenciál Schottkyho bariéry 

ψD potenciál přiloženého napětí 
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A POMOCNÉ GRAFY 

A.1 Pohyblivost nosičů v závislosti na teplotě pro Si 

 

Obr. 26: Pohyblivost elektronů v závislosti na teplotě 

 

Obr. 27: Pohyblivost děr v závislosti na teplotě 
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A.2 Pohyblivost nosičů pro GaAs 

 

Obr. 28: Pohyblivost elektronů v závislosti na intenzitě elektrického pole 

A.3 Rychlost nosičů v GaAs 

 

Obr. 29: Saturační rychlost nosičů v závislosti na intenzitě elektrického pole  
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B ZDROJOVÝ KÓD 
 
#Struktura 
$Device 
{ 
   Region n_side   #polovodi č typu N 
   { 
    material = Si    # použitý materiál (k řemík Si) 
    doping = 1e16 doping_type = donor  
   }     #koncentrace nosi čů a jejich typ 
   Region p_side    #polovodi č typu P 
   { 
    material  = Si 
    doping = 1e16 doping_type = acceptor  
   } 
} 

 

 

#Definice modelu a okrajových podmínek  
$Models 
{ 
model driftadifuze 
  {          
  options 
 
    { 
    simulation_name = driftadifuze  #název simulace  
    physical_regions = all   #výpo čet v celé oblasti  
    } 
 
    physical_model electron_mobility  
    { 
    model = constant   #typ hybnosti elektron ů 
    } 
    physical_model hole_mobility 
    { 
    model = constant   #typ hybnosti d ěr 
    } 
 
 
    physical_model recombination 
    { 
    model  =  srh   #Shockley Read Hall ův model rekombinace 
    } 
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  BC_Regions   
    { 
      BC_Region anode  #okrajová podmínka pro anodu  
      { 
      type = ohmic    #typ okrajové podmínky 
      voltage = @Vb[0.0]   #rozmítání parametru 
      } 
 
      BC_Region cathode  #okrajová podmínka pro kat odu 
      { 
      type = ohmic 
      voltage = 0.0   #velikost nap ětí 
      } 
    }    

} 
} 
 
#Parametry řešení 
$Solver 
{ 
  sweep 
  { 
  simulation = driftadifuze 
  variable = Vb    #rozmítaný parametr 
  start = 0.0    #nap ětí (od) 
  stop = 2      #nap ětí (do) 
  steps = 20     #po čet krok ů v intervalu nap ětí 
  simulation = driftadifuze  #název po čítané simulace 
  } 
} 
 
#Simulace modelu 
$Simulation 
 { 
 searchpath = ../../materials  #materiálové informa ce (Si) 
 meshfile = diode_1D.msh    #název souboru se sítí 
 dimension = 1     #definice 1D problému 
 temperature = 300     #teplota 
 solve = sweep     #dojde k rozmítaní parametru 
 resultpath = out_diode_1D   #cesta pro výstupní so ubory 
 output_format = grace    #formát výstupních dat 

 
plot = (Ec, Ev, QFermi_e, QFermi_h, eDensity, hDens ity, eCurrent, 
hCurrent, CurrentDensity, ContactCurrents, eMob, hM ob)  
#parametry, které se budou ukládat 
} 


