
Exerćıcios Sugeridos do Livro Texto

Metais Semi-condutores

A numeração corresponde ao livro texto.

43.20 O sódio é um metal monovalente com densidade 0, 971g/cm3 e peso atômico de 23, 0g/mol. Usar
estas informações para calcular (a) a densidade de portadores de carga, (b) a energia de Fermi e (c) a
velocidade de Fermi.

43.21 Calcular a energia de um estado eletrônico na banda de condução, na prata, a 800K, sabendo que a
probabilidade de se encontrar um elétron neste estado é 0, 95. Admitir que a energia de Fermi da prata
seja 5, 48eV nesta temperatura.

43.22 Mostrar que a energia cinética média de um elétron de condução num metal a 0K é dada por

Emed = 3
5
EF .

Sugestão: Em geral, a energia cinética média é dada por Emed = 1
N

∫
Ef(E)g(E)dE, onde N é o número

de part́ıculas, e f(E) é a distribuição de Fermi-Dirac e g(E) = CE1/2, com C = (2m)3/2V/2π2h̄3, é
densidade de estados no modelo de elétrons livres.

43.27 A partir do espectro ótico de absorção de um certo semicondutor, sabe-se que o maior comprimento de
onda da radiação absorvida é 1, 85µm. Calcular a lacuna de energia deste semicondutor.

43.29 A maior parte da radiação solar tem o comprimento de onda me-
nor que 10−6m. Qual a lacuna de energia que um material de
célula solar deveria ter para absorver esta radiação? O siĺıcio se-
ria um material apropriado? (Veja na Tabela ao lado as lacunas
de energia em alguns semicondutores.)

Eg(eV)
Cristal 0K 300K

Si 1, 17 1, 14
Ge 0, 744 0, 67
InP 1, 42 1, 35
GaP 2, 32 2, 26
GaAs 1, 52 1, 43
CdS 2, 582 2, 42
CdTe 1, 607 1, 45
ZnO 3, 436 3, 2
ZnS 3, 91 3, 6
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