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VOORWOORD
===:=====

De afdeling elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven kent in
haar 1

2
- programma (Iaatste fase van het doctoraal oude-stijl) ais meest wezen

Iijk onderdeel het afstudeerprojekt.

Ondergetekende heeft er de voorkeur aan gegeven deze afstudeerwerkzaamheden
buiten de afdeling elektrotechniek te verrichten.

Gestuurd door interesse voor analoge (geluids-) technieken is de keuze gevaIIen
op de afdeling 'Ontwikkeling Professionele Audio' van I~E te Breda, een bedrijfs
onderdeel van het PHILIPS concern.

Onder begeleiding van de heer Prof.Dr.Ir. W.H.G. van Bokhoven, vakgroep elektro
nische schakelingen van de TUE, en de heer W.A.L. SmaIIenberg, ontwerpgroep prof.
audio, het ik gedurende het kalenderjaar 1986 een studie gemaakt van de audio
eindversterker met hoog rendement.
In het onderzoek lag het accent op rendement en vermogensdissipatie, omdat deze
faktoren in sterke mate de warmte-ontwikkeling, afmetingen, Ievensduur en prijs
van een dergelijke versterker bepalen.

Hierbij werd gebruik gemaakt van PHILPAC. een softwarepakket voor de simulatie
van elektronische schakelingen.

De her en Prof.Dr.Ir. W.H.G. van Bokhoven en W.A.L. Smallenberg wil ik mijn dank
betuigen voor hun spontane en vooral deskundige begeleiding.

De heren Ir.C.A. Wesdorp en Ir.T.J. de Vries, respektievelijk chef en projekt
Ieider van de ontwerpgroep prof.audio, dank ik voor hun positieve en vriendelijke
benadering.

Ook de overige medewerkers van de Technische Universiteit Eindhoven cq PHILIPS
ben ik erkentelijk voor hun inspanningen.

Naast de assistentie van de heer Dr. H.H. Abu-zeid inzake enkele fysiche vraag
stukken, spreek ik waardering uit voor de taakverlichting die Gaby van Ginneke
heeft gebracht door het typen van het versiag op zich te nemen.

G.A.S.H. Teuns

Breda 1986
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SAHEHVATTIHG
============

Dit verslag behandelt de studie van een audio eindversterker met hoog
rendement, ten behoeve van public address doeleinden.

De kommerciile en technische specifikaties worden opgesteld.
De versterkerprincipes worden gewoonlijk in klassen onderverdeeld.
De klasse van een versterker is een aanduiding van het werkingsprincipe,
en is dikwijls gebonden aan een konfiguratie.
We beschouwen ondermeer de klassen B, 0, en G.

De eenvoud. het redelijke element en de lage kosten zijn er de oorzaak van
dat de klasse B versterker in muziekinstallaties veelvuldig wordt toegepast.
De klasse 0 versterker bezit een hoog rendement. maar is vanwege de hoge
kosten en de problemen rond de radiatie momenteel niet aantrekkelijk.
De klasse G kunnen we zien als een kompromis tussen de klassen B en D.
De verrichtingen worden toegespitst op een variant van de klasse G verster
ker.

Omdat momenteel de meeste audioversterkers worden gebouwd volgens het klasse
B principe. en de klasse G een afgeleide is van dit principe, onderwerpen
we beide klassen aan een uitgebreide vergelijking.

Praktisch onderzoek resulteert in een schakeling die voornamelijk is geba
seerd op een schakelende power HOSFET. Om het funktionele gedrag van deze
VFET. opgebouwd volgens de SIPHOS struktuur, te optimaliseren, wordt er
gekozen voor komputersimulatie.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket 'PHILPAC', dat grote
gelijkenis vertoont met ·SPICE-2·.

Omdat er geen model voorhanden is dat de statische en dynamische kenmerken
van een dergelijke transistor voldoende nauwkeurig beschrijft, wordt er een
model gekonstrueerd.

De basis van het model wordt gevormd door een fysische analyse van de SIPHOS
struktuur. fabrieksgegevens Istatisch) en eigen metingen (dynamisch) aan de
SIPHOS van het type BUZ-10. De gebruikte waarden zijn afkomstig van een
8xemplaar, nadat is gebleken dat meerdere exemplaren van verschillende pro
duktieseries hetzelfde gedrag vertoonden.

Vooral aan het simuleren van de drain-gate kapaciteit IHiller-kapaciteit.
feed-back kapaciteit) wordt veel aandacht besteed, omdat deze een grote in
vloed uitoefent op het schakelgedrag.

De juiste werking van het simulatiemodel wordt gedemonstreerd door verge
lijking van gemeten en gesimuleerde verschijnselen.

Tenslotte volgt een aanbeveling in de vorm van een komplete klasse G trap,
die als module kan worden toegepast, ter uitbreiding van een bestaande
klasse B versterker.



2 ABSTRACT
========

This report details the study of a high efficiency audio amplifier, to be
integrated into public address systems.

After analysing several amplifier principles, the activities are focussed
on a variant of the class G amplifier. Significant properties such as power
dissipation and efficiency are compared with the conventional class B am
plifier.

Practical research results in a circuit essentially based upon a switching
power HOSFET. In order to optimise the functional behaviour of this SIPHOS
within the overall system, a software package 'PHILPAC' is utilized.

A model describing the static and dynamic characteristics of the device is
constructed, since none of sufficient accuracy is in existance.
The correct actions of the model are demonstrated by comparison of measured
and simulated phenomena.

Relevant recommendations are arrived at in the course of the study.

2



3 INLEIDING
•••••••••

In de loop der jaren z1Jn er verschillende soorten audio versterkers ont
wikkeld. De versterkerprincipes worden gewoonlijk in klassen onderverdeeld.
Oorspronkelijk was de klasse een aanduiding voor het gedeelte van een sinus
vormig signaal, waarbij de versterkerkomponent(en) (buis, transistor) in
geleiding is (zijn). Indirekt is hiermee het maximaal te behalen rendement
bekend. Later is de klasse van een versterker een aanduiding van het wer
kings principe geworden, dat dikwijls gebonden is aan een konfiguratie.

De eenvoud, het redelijke rendement, de betrouwbaarheid en de ruime pro
duktie-ervaring zijn er de oorzaak van, dat we voor grotere vermogens in
de eindversterker meestal een balanstrap aantreffen werkend volgens het
klasse 8 principe.

Tagenwoordig konstateren wa echter een groeiende belangstelling voor eind
versterkers met een hoger rendement.
Vooral de methoden waarbij de aktieve elementen niet in hun lineaire gebied
worden bedreven, maar funktioneren als (verliesloze) schakelaars tussen
voedingsbron en last, treden meer op de voorgrond.

Naar verwachting zal de klasse 8 versterker uiteindelijk het veld moeten
ruimen voor de klasse D versterker.
Voorlopig is laatstgenoemde versterker, waar de eindtransistoren worden
geschakeld in het ritme van een in pulsbreedte gemoduleerd audio signaal,
vanwege hoge kosten en problemen met radiatie niet aantrekkelijk.

Ais kompromis beschouwen we de mogelijkheden van een principe dat is af
geleid van de klassen 8 en D.
Hat betreft hier een klasse G variant.
Met schakelende power MOSFET's verhogen we het rendement van een bestaande
klasse 8 versterker terwijl de opgewekte straling beperkt blijft.

3



4. KOHHERClfLE EN TECHNISCHE SPECIFIKATIES
a======================================

Inleiding

De kommercille eisen voor de te ontwerpen versterker zijn vastgelegd in
rapport nr. HJR/75/10-965/84. Dit z~Jn de eisen voor de reeds bestaande
muziek eindversterker van het type LBB 1313/00, die deel uit maakt van het
muzieksysteem S040.

Volgens de in dit rapport'aangehouden volgorde zullen de relevante specifi
katies worden behandeld.

Indien we de prijs van het in serie te vervaardigen produkt beschouwen,
kunnen we letten op de kostprijs en de verkoopprijs.

De kostprijs wordt vooral bepaald door de volgende faktoren:
- research
- ontwikkeling
- materialen
- produktie
- overhead

In het bestek van dit rapport zijn vooral de materiaal- en produktiekosten
van belang.
We streven nair een goedkoop te produceren apparaat met weinig materia al
kosten.

De produktiekosten worden lager indien het apparaat kan worden opgebouwd
uit modulen, die b.v. afhankelijk van het te leveren uitgangsvermogen in
aantal veranderen.

fen eenvoudige bouw met zo min mogelijk materiaal zou de prijs gunstig
belnvloeden.

Tevens spelen de levensduur en de betrouwbaarheid een rol van betekenis.

Het basisontwerp van de versterker zal zo moeten worden gekozen dat aan
eerder genoemde voorwaarden wordt voldaan.

Netspanning (A4)

Het apparaat moet werken op een 220 Volt wisselspanningsnet. Een afwijking
van ~ 10 Z in de netspanning mag de specifikaties, met uitzondering van de
vervorming en het opgegeven uitgangsvermogen, niet belnvloeden.

Koeling (A9)

Er wordt niet geforceerd (ventilator) gekoeld.

Technische gegevens (B)

Deze worden, tenzij anders opgegeven, gegarandeerd bij een omgevingstempe
ratuur van 25

0
C en een netspanning van 220 Volt wisselspanning.

4



Uitgangsvermogen (B1)

Volgens IEC 268-3.
100 W in 8 Ohm
2 x 100 W in 8 Ohm 2 parallel
1 x 200 W in 16 Ohm 2 in brug

Met: THO ( 0,01 t. bij 1 KHz.

Temperatuur begrensd uitgangsvermogen (B2)

Volgens IEC 65.
Netspanning : + 10 1-
Omgevingstemperatuur : 45 0 C
Opgestapeld zonder tussenruimte, zonder geforceerde koeling:
2 x 100 W bij -8 dB : 4 opgestapeld

Beveiliging (B5)

Bij nominaal ingangssignaal blijft de versterker operationeel bij elke ver
keerde belasting en onmiddelijk na kortsluiting. Tevens is de versterker
beschermd tegen oscillaties en het sturen met elke frekwentie.

Intermodulatie (B6)

Volgens IEC 268-3.
Er moet een kromme worden opgegeven voor TIM en 1M.

Signaal/ruis-verhouding (B7)

-Tussen 20 Hz en 20 KHz (vlak) > 100 dB bij 2 KOhm bronimpedantie.

Vermogensbandbreedte (B8)

5 Hz .,. 40 KHz (-3 dB),

frekwentiekarakteristiek (B9)

10 Hz '" 30 KHz (-0,3 dB) bij nominaal vermogen -10 dB.

Ingang (B13)

Ingangsgevoeligheid
Ingangsimpedantie
Max. ingangsniveau

Omgevingskondities ( C )

500 mY.
) 10 KOhm.
24 dBM (1 KHz).

5



I
Interferentie (e6) II
fen veld van 3 V/H geeft een interferentie van < -60 dB t.o.v. nominaal
uitgangsvermogen.

Een op het lichtnet gesuperponeerd signaal met een amplitude van 30 V ell
een frekwentie tussen 400 Hz en 1 KHz geeft een interferentie van < -75 c

De HF- ongevoeligheid is volgens de lET norm, punt 3.3.3.

Spikes op het lichtnet van max. 400 V en een duur van 10 uS
vorming. Spikes van ma~. 800 V veroorzaken geen defekten.

Straling

Volgens VOE/FTZ, 76/889/EEC.

I
geven geen

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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5. ONDERZOEK NAAR VERSTERKERPRINCIPES
===================:::::::::::::::

Inleiding

Vanwege de eisen, gesteld aan de te ontwikkelen versterker. is het nuttig
om de bestaande principes aan een nader onderzoek te onderwerpen. Daarna
kunnen we het principe, dat naar onze inzichten de meeste perspektieven
biedt. als basis kiezen voor het uiteindelijke ontwerp.

De versterkerprln~ipes worden gewoonlijk in klassen onderverdeeld. Oor
spronkelijk was de klasse een aanduiding voor het gedeelte van een sinus
vormig signaal waarbij de versterkerkomponentlenl (buis. transistor I in ge
leiding is lzijnl. Indirekt is hiermee het maximaal te behalen rendement
bekend. Later is de klasse van een versterker een aanduiding van het wer
kingsprincipe geworden.

Vervolgens zullen de klassen beschreven worden. Per klasse zal worden gelet
op: principe

rendement
signaalgetrouwheid
straling (naar buitenl
eenvoud
betrouwbaarheid
grootte
kosten.

Tot slot volgt telkens een korte konklusie.

1



5.1 KLASSE A
sa::::==

principe

I
I

Elke transistor van de versterkertrap is konstant in geleiding. Bij Wissl
spanningssignalen is daarom een extra gelijkstroom, bias. vereist.
In principe kan worden volstaan met een transistor.

Rendement I
Bij de bepaling van het rendement gaan we telkens uit van een sinusgolf I
een Ohmse last. Uitgaande van een geaarde emitterschakeling zonder uitga
transformator geldt:

I

I
I

bereikete

Puit signaal
= P gelijkstr.komp.

= 25 Imax.

'? max.

"?

"? max. (trafo) = 50 Z

De reden voor deze verbetering is gelegen in het feit. dat er geen vert
gensverlies. t.g.v. een gelijkstroom. in de last kan optreden.

Bij een transformator gekoppelde versterker is het maximaal
rendement twee keer zo groot.

Bij transformatorkoppeling is de spanningszwaai aan de kollektor ook
keer zo groot geworden.

Signaalgetrouwheid

De vervorming kan laag worden gehouden.
In de praktijk zijn waarden van 0,01 % THD niet ongebruikelijk. I
Stralina

Praktisch treedt geen straling naar buiten op. I
Eenvoud I

I

De opbouw van de versterker zelf is zeer eenvoudig. I
Vanwege het lage rendement (zonder transformator) zal de warmteontwikkeli
groot z1Jn. Er zal daarom extra aandacht aan de warmtehuishouding moeter
worden besteed. Dit vraagt eenvoudige elektronika.

Betrouwbaarheid

Indien we goed letten op de koeling kan een goede betrouwbaarheid
borgd worden.

8

gewaal

I
I
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Grootte

Vanwege de grote voedingstransformator (NET) en het benodigde koellichaam
moeten we rekenen op zeer forse afmetingen.

Kosten

Vanwege de grote nettransformator. het grote koellichaam, de zware eind
transistoren en de navenant zware behuizing liggen de kosten zeer hoog voor
dit type versterker.

Konklusie

Vooral als we streven naar een zeer lage vervorming van het aUdiosignaal.
is de klasse A versterker aantrekkelijk. Het zeer lage rendement, de grote
warmteontwikkeling en de hoge kosten maken dit type versterker ongeschikt
voor ons doel.

5.2. KLASSE B
----------------

Principe

y+

y-

Figuur 5.2/1 Klasse B versterker

loals uit figuur 5.2/1 blijkt maken we hier gebruik van (minimaal) twee tran
sistoren per versterkertrap. Een transistor versterkt (stroomversterking in
dit geval) de positieve helft,de andere de negatieve helft van het signaal.

Rendement

A
Als U = U sin ut

V + = V -
/\

r = U

V +

0 .i r .i

Dan :rr; ( r = r ."..--
4

9
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1

Figuur 5.2/2 Rendement klasse B versterker

Uit de figuur blijkt dat het rendement lineair afhankelijk is van r.
In paragraaf 6.1 wordt aangetoond dat:

'? ma)(. ='7 (r = 1) - 78, 5 Z

Signaalgetrouwheid

Omdat we tijdens een (sinusvorming) signaal moeten schakelen ontstaat cross
-over-vervorming. Het gebied van de karakteristiek waarin we werken ligt nu
vast. Door een kleine biasstroom kunnen we de cross-over-vervorming goed
beperken (Klasse AB). In de praktijk zijn waarden omstreeks 0,01 Z THO
goed realiseerbaar.

Straling

Praktisch treedt geen straling naar buiten op.

Eenvoud

De klasse B versterker kan eenvoudig opgebouwd worden. De toepassing van
klasse AB voegt weinig elektronika toe.

Betroywbaarheid

Vanwege de eenvoudige opbouw. het redelijke rendement en de zeer ruime er
va ring in het bouwen van dit type versterker ligt de betrouwbaarheid op een
hoog nivo.

10



Grootte

De afmetingen zijn redelijk.

Kosten

Vanwege de eenvoud en het redelijke rendement. gekoppeld aan de ruime erva
ring. liggen de kosten doorgaans op een laag peil.

Konklusie

De eenvoud, het redelijke rendement en de lage kosten zijn er de oorzaak
van dat dit type versterker in muziekinstallaties veelvuldig wordt toegepast.
loals zal blijken is een variant op dit type de basis van de te ontwikkelen
versterker.

v++
5.3 KLASSE G

:::::::::

Principe
J------te---v+

l----Q---v-

v--
Figuur 5.3/1 Klasse G versterker

In de figuur zien we vier voedingspanningen. Indien we de halfgeleiders
ideaal veronderstellen werkt de versterkertrap in de klasse B voor signalen
die binnen de voedingsspanningen V+ en V- blijven. Oaarbuiten werkt de trap
ook in klasse B. maar dan met als voedingsspanningen V++ en V--. Afhanke
lijk van de momentele signaalspanning wordt de last uit een van de vier
beschikbare spanningsbronnen gevoed.

1 1



Rendement

A.
Als : U = U sin ut

V++ = -V--

V+ = -V-

5 = Y.!..
V++

0 = i 5 i

"r = ..JL
V++

0 ~ r ~ :'7 ( r = ". L-
0 ~ r ~ N 4 5

5 i r i : '7 ( ) "IT" 2r = r
4

(1-5IYr
2 "2

1 r 5 + - s

Dan

.8

,785

,6

,4

,2

o ,2 1/3 ,4 ,5 ,6 2/3 ,8
R

1

Figuur 5.3/2 Rendement klasse G versterker

1 mal<.
1

='7(r=1,5=3 = 85 X

T.o.v. klasse B zien we dat, afhankelijk van de te keizen 5, het rendement
in Klasse G-bedrijf gunstiger is.

12



Signaalgetrouwheid

Indien het signaal in grootte de laagste voedingsspanning passeert. wordt
de grotere voedingsspanning ingeschakeid. Op de kollektor van de transistor
die met de last via de emitter is verbonden verandert de spanning sprongsge
W1Js. Vanwege het early-effekt zal deze sprong doorwerken in het uitgangs
signaal. Er ontstaat daarom gedurende deze transitie een extra vervorming
t.o.v. de klasse B versterkertrap.

Straling

Tijdens het schakelen tussen twee voedingsspanningen treedt er straling
naar buiten toe OPt zij het in gering mate.

Eenyoud

Het principeschema is nog eenvoudig te noemen. De praktische schakeling is
echter gekompliceerder. We moeten immers letten op verzadiging en schakel
effekten.

Betrouwbaarheid

Omdat we in feite een dubbele klasse B trap hebben is de betrouwbaarheid
niet veel anders dan bij klasse B. Het verhoogde aantal komponenten ver
laagt de betrouwbaarheid t.o.v. klasse B.

Grootte

Door het verhoogde rendement kunnen we een kleiner koellichaam en een klei
nere nettransformator toepassen. De twee extra voedingsspanningen vragen om
twee extra gelijkrichter/afvlakker-inrichtingen. Er is ook meer elektronika
nodig. In de praktijk lijkt de klasse G versterker duidelijk kleiner gekon
str~eerd te kunnen worden dan een klasse B versterker.

Kosten

Momenteel blijkt het mogelijk te Z1Jn om een versterker van ongeveer 2 x 60
Watt geschikt voor de konsumentensektor goedkoper te fabriceren dan een
overeenkomstige versterker uitgevoerd volgens het klasse B principe.

Konklusie

Vanwege bovengenoemde faktoren valt de keuze op dit type versterker.

13



I
5.4 KLASSE H

========

Principe I
We passen in dit geval de voedingsspanning van de trap kontinu aan.Er WII
gebrulk gemaakt van een tlJdvertraglngsliJn. Het audloslgnaal stelt vlall
regelcircuit de voedingsspanning in. De eindversterkertrap, b.v. uigevoE
in klasse B. krijgt het signaal via de vertragingslijn aangeboden. I~

ideale geval is de voedingsspanning voor de eindtransistor hierdoor konll
miminmaal.

Rendement

Onder ideale omstandigheden geldt voor de versterkertrap:

rr; max. = 100 7.

I
I

Het snel verhogen van de voedingsspanning, t.g.v.
redelijk te realiseren. Een snelle daling levert
gezien betekent dit. tenminste tijdens een daling
de voedingsspanning niet optimaal is aangepast,
wezenlijk daalt.

het signaal, is prakt,·
problemen op. Prakt
van het aUdiosignaal,
waardoor het rendeme

I
Signaalgetrouwheid

De gelntroduceerde vervorming wordt grotendeels bepaald door de prakti~
uitvoering van het regelcircuit en de vertragingslijn.

Straling

Idem.

Eenyoud

Idem.

Betrouwbaarheid

I
I
I

We kunnen stellen dat de betrouwbaarheid t.o.v. het klasse B-koncept mit
is, indien we ervan uitgaan dat er een behoorlijke uitbreiding van
elektronika. t.b.v. het regelcircuit en de vertragingslijn, noodzakelijk i

Grootte II
T.g.v. de verhoging van het rendement zal uiteindelijk een kompakte bl
mogelijk moeten zijn.

Kosten

De praktische uitvoering is hierbij van doorslaggevend belang. I

I

konklusie

In theorie bereiken we in het ideale geval een rendement van maximaal 1011
In wezen verleggen we nu echter het probleem naar de voeding. De voedin
levert nu immers vrijwel het gewenste uitgangssignaal. Oit impliceert I
we een manier moeten vinden om de voedingsspanning verliesvrij, kontinu
overeenkomstig het aUdiosignaal te kunnen regelen.
klasse H biedt geen konkrete oplossing.

14
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fOO 1.

5.5 KLASSE 0
-=======

De 0 staat hier voor digitaal. Doorgaans doelen we hier op de pulsbreedte
modulatie.Dit type versterker zal hierna kort besproken worden.

Principe

De eindtransistoren worden geschakeld in het ritme van een in pulsbreedte
gemoduleerd aUdiosignaal. Dit betekent dat we met konstante frekwentie ge
durende een variabele tijd de positieve dan weI negatieve voedingsspanning
naar de last schakelen.
De schakelfrekwentie ligt meestal ver boven de hoogste audiofrekwentie.
Waarden tussen fOO kHz en 500 kHz zijn gebruikelijk. Om ongewenste sto
ringskomponenten te onderdrukken wordt in serie met de last dikwijls een
verliesvrij LC-filter opgenomen

Rendement

Ook hier geldt theoretisch:

'? max. =

Dit maximaal haalbare rendement wordt in de praktijk reeds goed benaderd.
Een rendement van ongeveer 95 1 is reeds bereikt. De verliezen worden gro
tendeels veroorzaakt door de niet ideaal schakelende halfgeleiders.

Sianaalgetrouwheid

De vervorming die wordt gelntroduceerd ligt typisch rond 3 X (THDI. en is
derhalve hoog te noemen.

Stralinq

De hoeveelheid straling die vrijkomt is groot. Afscherming van de stralende
komponenten met;" metaal is vrijwel onontbeerlijk.

Eenyoyd

Indien de modulator diskreet wordt opgebouwd hebben we hier te maken met
een zeer gekompliceerd apparaat met veel elektronika.

Betroywbaarheid

Vanwege de gekompliceerde bouw is de betrouwbaarheid verminderd t.o.v. de
konventionele klasse B versterker.

Grootte

Uitgaande van een te leveren vermogen van meer dan 100 W Z1Jn de afmetingen
zeer klein. Er is vrijwel geen koellichaam nodig, terwijl de nettransforma
tor ook zeer klein kan worden uitgevoerd.

Kosten

De kosten verbonden aan de produktie van een dergelijke versterker Z1Jn bij
vermogens tussen 100 en 200 W hoog. Vooral de gekompliceerde bouw is hier
van de oorzaak.

15



Konklysie I
Vanwege de hoge kosten en de problemen rond de radiatie is dit type versl
ker momenteel voor vermogens tussen 100 en 200 W niet aantrekkelijk.
Integratie van de modulator in de vorm van een LSI-IC zou al een groot deE
van de bezwaren wegnemen. De vervorming van het audiosignaal is hiermee I
nog een serieus probleem.

5.6 PRINCIPEKEUZE
============= I
Om een keuze te kunnen maken uit de besproken principes is een Vergelijkl
kingstabel opgesteld.

KLASSE RENDE- SIGNAAL- STRALINGIEENVOUD IBETROUW-
HENT GETROUW- I IBAARHEIO

HElD I I
I

A + + + I
I

B 0 0 0 0 I 0
I

G + I
I

H + + I
I

0 + + + I
I

GROOTTE

o

+

+ +

+ + +

KOSTEN

o

+

De vergelijking gaat op bij een gelijk te leveren nominaal vermogen van
ongeveer 100 W.

Waardering t.o.v klasse B:

beter
gelijk
slechter

+

o

Tabe15.6/1 Vergelijkingstabel voor de verschillende versterkerklassen

I
I
I

lijkt de klasse G versterker momentell

We moeten ons hierbij realiseren dat de verwachtingen ten aanzien van de II
kosten op schattingen berust.

Gelet op de verschillende faktoren
de meeste perspektieven te bieden.
Dit principe koppelt aanvaardbare technische specifikaties aan lage kosten.
Bovendien zijn er al enkele versterkers, toegerust met dit principe, ver-I
krijgbaar.

Derhalve lijkt het nuttig om onderzoek te verrichten naar versterkers dl"
werken volgens het klasse G koncept. Uiteindelijk zal blijken dat een var
ant op de bestaande klasse G versterker de basis van dit projekt zal vormen

16
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6. UITGEBREIDE VERGELIJKING VAN DE KLASSEN B EN G
.a============= •• =============================

Inleidina

Nu er na een globaal onderzoek een keuze is gemaakt voor het klasse G prin
cipe, is het wenselijk om belangrijke aspekten nader te onderzoeken.

Omdat momenteel de meeste audio-eindversterkers worden gebouwd volgens het
klasse B-principe en de klasse Been afgeleide is van dit principe. onder
zoeken we van beide koncepten dezelfde facetten.
We beschouwen achtereenvolgens:
- de optredende signaalspanningen, ter verduidelijking van de werking
- het berekende rendement, vanwege de belangrijke kosten van de voeding
- het te meten rendement. ter verifikatie van het berekende rendement
- de dissipatie. omdat hiermee de kosten van de eindtrap sterk samenhangen

(transistoren, koelblok)
- de voedingsspanningen, zodat we de eisen ten aanzien van de voeding kun-

nen definiAren.
We behandelen eerste klasse B. daarna klasse G.
Vervolgens kunnen we een meer uitgebreide vergelijking maken op grond van
deze analyse.

6.1 KLASSE B
========

Signaalspanningen en stromen

We gaan uit van de balans-eindtrap volgens onderstaand schema:

v+

VS----1

v-
Figuur 6.1/1 Klasse B versterker

De volgende spanning en stromen treden op:

Figuur 6.1/2 Spanningen en stromen bij figuur 6.1/1
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Berekening yan het rendement

Eerst wordt het afgegeven en opgenomen vermogen ais funktie van de tijd
berekend. Het rendement volgt uit het quotient van gemiddeld afgegeven
en gemiddeid opgenomen vermogen.

Hierbij veronderstellen we:
- uitsturing tot voedingsspanning mogelijk
- ideale komponenten
- verliesvrije voeding
- sinusvormig signaal

Us

Dan

Als

Dan

""VI = U sin (wt)

A
11 = Vl/l1 : U sin (wt) I 11

V+ = -V-

Paf door Rl gedissipeerde vermogen

Pop door balanstrap opgenomen vermogen

Pa f : Vl.11

Paf "'2 sin 2 (wt) I RI: U

"'2 2U sin (wt) I R1
Paf :

:

~J
o

lj'2 I (2. RI )

d t

Als 0 i tiT 12

Dan Pop : V+. 11+
: V+. 'U sin (wt) I Rl

Us

Dan

Als

Dan

T/2 i tiT

Pop = V-. 11-
: - V-. 'U sin (wt) I RI

T is willekeurig

Pop : V+. ";JI sin (wt) I Rl

.1 T
A

Pop : T / V+. U I sin (wt) I RI dt
0

A

Rl.~ :;= V+ . U I sin (wt) dt

0

"": Vt. U I Rl. 2/T. 2hr

A
= V+. U.2 I ("'Ti • Rl)

18



Derhalve geldt voor het rendement:

"? = Paf / pop

= (~2 /2 Rl) / (V+. 'G'. 2 / (". . Rl))

= U.".. I (V+.4)

Als r = U / V+ met 0 ~ r ~ 1
r is de relatieve uitsturing

Dan '7 = r. V /4

Dit verband is in onderstaande figuur grafisch weergegeven.

1

(>
,8 I- - - ----------

,785 I

I

,6 I
I

I
I

,4
I

•
I

,2 I
I

I

0 ,2 ,4 ,6 ,8 1
R

>

Figuur 6.1/3 Rendement klasse B versterker

We zien dat het rendement lineair afhangt van r. Het ma~imale rendement
berekenen we bij r = 1, d.w.z. ma~imale uitsturing van de versterkertrap.

"I ma ~. ="lr /4 """ 7B,5 1.
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Meting van het rendement

We zullen nu vaststellen hoe we d.m.v. metingen het rendement kunnen
bepalen.

paf 1 pop

paf = Vl eff. 11 eff

pop = V+. 1+ - V-. 1-

: Vleff. Ileff I (V+. 1+)

We kunnen volstaan met het meten van:
- effektieve waarde van spanning over Rl
- effektieve waarde van de stroom door Rl
- voedingsspanning V+ IV+ = -V-)
- gemiddelde waarde van de stroom 1+. 11+ = 1-)

Indien de voedingen zijn_uitgerust met draaispoelmeters voor spanning en
stroom, kunnen we V+ en 1+ direkt aflezen.

Dissipatie

Het in de versterkertrap gedissipeerde vermogen Pdiss is gelijk aan het
verschil tussen opgenomen en afgegeven vermogen:

Pdiss = Pop - Paf

Pdiss = V+. 'U'. 21 11i.Rl) _li2 1 12.Rl)

A
U = r.V+

Pdiss is maximaal indien: d Pdiss 1 dr = 0

"ls
2 2d Pdiss 1 dr = V+ . 2/1"TT'.Rl) - r.V+ 1 Rl = 0

Dan r = 2/'Tr "- 0,64

Bij een dergelijke uitsturing geldt voor het rendement:

rr; =r.Tr/4

= 2 lir .1T 14

= 1/ 2
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,2

Pd
. RL
Iss·-2-V+

,16

,12

,08

,04

o ,2 ,4 ,6 ,8
R

1

Figuur 6.1/4 Vermogensdissipatie klasse B versterker

Voedingsspanningen

Vanwege de aard van het aUdiosignaal stellen we V+ gelijk aan -V-:

V+ = -V-

De grootte van deze spanningen wordt bepaald door de maximale uitsturing
van de versterkertrap. De maximale uitsturing treedt op als de last Rl zijn
maximum vermogen dissipeert. Dan geldt bij een sinusvormig signaal:

2Paf max = Umax /12.Rll

'"U max
=V~-p-a-f-m-a-x-.-2-.-R--l'

Om vervorming te voorkomen moet gelden:

V+ 1 Umax

ofwel :

V+ 1VPaf max. 2. Rl '
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6.2 KLASSE G
========

Signaalsoanningen en stromen

We gaan uit van de schakeling volgens onderstaand schema:

v++

VS---1

l----Q-~-v-

v--
Figuur 6.2/1 Klasse G versterker

Indien we stellen dat:

v++ = v--
v· = v-
V++ = 2. V+

A.
Vl = U sin wt
U = V+. (maximale uitsturing)

Dan treden de volgende spanningen en stromen op:
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0 T/21\ / T t ..
- t-
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L
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,1 ,,
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0 T/2 T t
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L
~

", - .... ,
L I-

/ ,

0 T/2 T t ..

I\.
- ----y• \ ,,

/,
/,, ,

0 T/2 T t
~

• I~-/ " /- ;'

0 TI2 T t
>-

v
V

V

V

v
v

1
V./R

I.

~,
I-

I
r

~
I

1- I
I

vL=osincwtll

A
I

UECT2 I
I
I

*UECT4 ,
I
I

Figuur 6.2/2 Spanningen en stromen bij figuur 6.2/1
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Berekening van het rendement

We veronderstellen:
- uitsturing tot voedingsspanning mogelijk
- ideale komponenten
- verliesvrije voeding
- sinusvormig signaal

I
I
I

......
Stel : Vl = U sin (wtl

V+ = V-
V++ = V- -
r = '0' I V++ ~ = r.V++
5 = V+I V++ V+ = s.V++

I
I

Paf

Dan geldt voor de gemiddelde waarde van het afgegeven vermogen:

1'\2
= U

2
1(2 2Rll

= r .V++ I (2.Rll
I

Eerst bepalen we het gemiddeld opgenomen vermogen voor het geval waarbit
geldt:

We maken hierbij gebruik van de volgende figuur:

Ofwel: s.V++ < r.V++ ~ V++
5 < r ~

V+
......

~ U ~ V++ I
I

I
I
I

I
'"

,

1--
,

. - ~V""I 1."\1/
0 11 /4

12 ~ 13 /'T I
\" ,..

- --
\ "---..-/ "

"- /
,~~.

v

v
lImn Ilmax

1
v"

Vl:Osin(wt) V

Figuur 6.2/3 VL: spanning aan uitgang

Rekenend over een periode van het signaal Vl kunnen we de volgende gebiell
onderscheiden:

...... I0 ~ t < t1 Pop = V+. U. sin (wtl I Rl
t2 ~ t < T/2

......

It1 ~ t < t2 Pop = V++. U. sin (wt I I Rl

A
lI2 ~ t < t3 Pop = V-. U. sin (wt I I Rl
t4 ~ t < T I"'"t3 ~ t < t4 Pop = V--. U. sin (wtl I Rl

I

I
A

V++. U. 5 i n (wt I I R1 d t

I

vermogen vinden we dan:
T/4

f
t1

Voor de gemiddelde waarde van het opgenomen

tl' A
Pop = 4 IT..) V+. U. 5 i n (wt I I R1 dt + 4 I T

o

Het t1 min < t1 ~ t1 max
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V+ = s.V++
U = r.V++

t1
Pop = 4. s. r. V++

2
/1T.RII.f sin Iwtl dt +

o
o T/4

4. r. v++
2 /IT/RII.~4 sin Iwtl dt

4. V++ 2
IIT.RII. [cos 0 Icos Iwt 1 I I Iw] += s. r. -

4. V++ 2
IIT.RII. [cos Iwt 1 I Icoslw.T/411]r. -

4. 2 [s s.coslw.t11 Iw.t11]= r. V++ IIT.Rl.wl. - - cos

w = 2.1T/T

Pop 2= 2.r.V++ /("- .Rl). [s + (1-s) cos (w.t1)]

Op tijdstip t1 geIdt:

A
U sin Iwt 1 I = V+ A

sin Iwt 1 I = V+/U
sin Iwt 1 I = s. V++ I I r . V+ + I
sin Iwt 1 I = sir

Stel

Dan

Ol = wt

Pop

Vr2_s2\~

s
_ Figuur 6.2/4

sin Ol = sir

Y2 2'
co 5 oc. = r - sir

= 2. r. V.. 2/1""IT.RII.Is + 11-s1 Vr
2
-s

2
'/rl

= 2. v++ 2 11"'.RII.lr.s + 11-sIVr2-s~

Voor het rendement vinden we derhaIve:

"I = Paf/Pop

2 2= r . V++ I 12.RII

2. V++2 I I""IT . RI I . I r . s + I 1- sIr2- s 2 I

2 V 2 2'=1l".r 114. Ir.s + 11-s1 r -s »

A
Voor: V+ < U ~ V++

OfweI: s < r ~
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Vervolgens gaan we uit van de situatie waarbij geldt:

A-
o .i u .i V+

Ofwel: 0.i r. V++ .i s. V++

In feite hebben we nu een klasse B konfiguratie. Derhalve geldt:

'7=-rr.r /14.5}

Besumee

Voor het rendement van de ideale klasse G versterker geldt:

A-
A15 V+ < u .i V++

d.w.z.: 5 < r.i 1

Dan 1: = ,....

4

2
r

A
A15 0 .i u .i V+

d.w.z.: 0.i r.i 5

Dan = "TT'
4

_r_
5

Met behulp van bovenstaande uitdrukkingen kunnen we voor verschillende
waarden van 5 de funktie,,? (r) optekenen.
Zie hiervoor de volgende figuur:

1
R

,8113,4 ,5 ,6 2/3,2o

,2

.8

,785

,4

,6

Figuur 6.2/5 Rendement klasse G versterker
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Heting yan het rendement

We bekijken hoe de d.m.v. metingen eenvoudig het rendement kunnen bepalen.

= Paf 1 Pop

Paf = VI eff. II eff

Pop = V+. 1+ + V++. 1++ - V-. 1- - V--. 1--

Pop = 2(V+. 1+ + V++. 1++ )

We kunnen volstaan met het meten van:
effektieve waarde van spanning over Rl

- effektieve waarde van stroom door Rl
- voedingsspanningen V+ en V++ IV+ = V- en V++ =

gemiddelde waarden van de stromen 1+ en 1++
V--) _

( 1+ = 11 en 1++ = 1--)

Indien de voedingen zijn uitgerust met draaispoelmeters voor spanning en

stroom, kunnen we V+, V++. 1+ en 1++ direkt aflezen.

Dissipatie

Voor het in de versterker gedissipeerde vermogen vinden we:

Pdiss = Pop - Paf

We onderscheiden hier weer twee situaties:

Pdiss

Als

d.w.z.

Dan_

A
V+ < U .i V++

s < r .i

= 2. v++ 2 1('li.Rl). [r.s + 11-S)Yr
2->\ -

Als

d.w.z.

2 2r . V++

2= 2.V++
1T' .Rl

A
o .i U .i V+

1(2.Rll

Y2 2' 2
[r.s + (1-s) r -s -1i.r 14]

Dan Pdiss 2= V++
Rl

r Is . .z.
"1T'

I)
2

A
V++ 1. V+ 1. Umax

In de volgende figuur is Pdiss Ir) voor enkele waarden van s opgetekend.
(zie volgend blad).

Voedingsspanningen

Vanwege de aard van het audiosignaal stellen we V+ gelijk aan -V- en V++
gelijk aan -V--.
Om vervorming te voorkomen moet gelden:
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,16

,12

,0 B

,04

o ,2 ,4 ,6 , B
R

1

Figuur 6.2/6 Vermogensdissipatie klasse G versterker
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1. KLASSE G VARIANT
================

1.1 BESCHRIJVING
============

In onderstaande figuur z1Jn naast elkaar afgebeeld de schematische voor
stellingen van het bestaande klasse G principe en een variant hierop.
Uitgaande van een balansversterker geven we hier slechts de negatieve zij
den weer.

T1
01

v- v-
STUUR-

····-fCIRCUIT

v-- V-

Figuur 7.1'1 Bestaande klasse G versterker en variant

Bij de variant zien we i.p.v. transistor T2 een schakelaar S, welke be
stuurd wordt vanuit een extra circuit. Indien we de komponenten van de
totale schakeling ideaal veronderstellen, zal het stuurcircuit de scha
kelaar doen sluiten indien de signaalspanning A kleiner dan, of gelijk
is aan voedingsspanning V-:

A .i V-

Schakelaar S kan een halfgeleider zijn.

7.2 VOORDELEN
=========

- Uitsluitend transistor T1 zal nu vermogen dissiperen indien we S ideaal
veronderstellen. T1 zal weI zwaarder uitgevoerd moeten zijn. In dit ge
val bevinden zich op het koellichaam de helft minder transistoren. Dit
is een wezenlijk voordeel omdat de montage van vermogenstransistoren op
een extern koellichaam produktietechnisch kostbaar is. De geboekte winst
is afhankelijk van het maximaal toelaatbare dissipatievermogen per tran
sistor. In het ongunstige geval is er helemaal geen voordeel t.o.v. het
bestaande principe.

De konstruktie van de vermogenstrap is eenvoudiger. In feite schakelen we
slechts de voedingsspanning van een konventionele klasse B versterkertrap.
We hoeven er nu niet voor te zorgen dat transistor T2 nauwkeurig inge
steld staat, ter voorkoming van vervorming bij het in en uit geleiding
komen van deze transistor.
D.m.v. het stuurcircuit kunnen we bepalen hoe schakelaar S als funktie
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van het aUdiosignaal geaktiveerd wordt. I
- Vanwege de principille konstruktie kunnen we een bestaande klasse B ver'

sterker door aanpassing van de voeding en toevoeging van een klasse 61
trap modulair uitbreiden. De eigenlijke versterker vereist hierbij ge
wijziging. Zo kunnen we m.b.v. een module het te leveren audio-vermogen
vergroten. I

- Een SOAR (Safe Operating ARealbeveiliging voor transistor T1 is eenvou i
in het stuurcircuit te implementeren. Het schakelaar S kunnen we de voe
ding van transistor T1 zeer snel blokkeren. I.p.v. diode 01 dienen we I
ook een schakelaar op te nemen.

- Indien we diode 01 eveneens door een ·schakelaar· vervangen, kunnen
het overnameverschijnsel positief belnvloeden door beide schakelaars
gekontroleerd (stuurcircuitl te laten schakelen.

- Bij een balansstrap kunnen we het stuurcircuit de schakelaar
tieve zijde (V--l en die van de positieve zijde (V++) gelijk
kelen. In dat geval zal de versterkertrap altijd symmetrisch
den. Dit kan een voordeel betekenen.

van de nel
laten sch
gevoed wor-

well

I
I

- Schakelaar 5 is nu niet noodzakelijkerwijs een transistor van hetzelfde
type als transistor T1. Dit geeft meer vrijheid in het ontwerpen.

7.3 NAOELEN
:====== I
- Een extra stuurcircuit is nodig.

Om de warmte-ontwikkeling in schakelaar S gering te houden, zal er abrJl
geschakeld moeten worden. Hierdoor optredende (ver)storingen mogen het
aUdiosignaal niet hoorbaar belnvloeden. Hier zal speciaal op gelet moel
worden. Vermeldt dient te worden dat het bestaande principe hier van n
ture, zij het in mindere mate, ook last van heeft.

- Door het snelle schakelen kan eventueel ook ongewenste straling Vrijkolll

7.4 HOSFET ALS SCHAKELAAR
:================:=:= I
Vanwege de schakelfrekwentie, de levensduur en de kosten kunnen we geen
gebruik maken van een mechanische schakelaar. I
Omdat de thyristor niet bruikbaar is (moeilijk uit te schakelenl komt
slechts de transistor in aanmerking als schakelaar.
We kunnen hierbij kiezen voor een bipolaire- of een unipolaire (Veldeffekl
transistor. Uiteindelijk is voor de toepassing van een HOSFET gekozen.

7.5 VOOROELEN
=:======: I

I

- Er zijn power HOSFETS beschikbaar die bij volledige uitsturing een ge- I
ringe weerstand tussen de drain en source te zien geven (0.05 Ohml.
Vergeleken met een bipolaire transistor, met een zekere verzadigingsspan
ning, is het daarom goed mogelijk met minder verlies te schakelen.
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- Er is vrijwel geen elektrisch vermogen nodig om een FET in geleiding te
houden.

- Een FET is doorgaans sneller dan zijn bipolaire tegenhanger.

- Gebruikmakend van een enhancement-type kunnen we de FET volledig openstu
ren met gebruikmaking van de aanwezige voedingsspanning, zoals in onder
staande figuren is geillustreerd:

t----tA----- V-

v~' IDS
V--

o
VGS

;.

Figuur 7.5/1 FET als schakelaar en overdrachtskarakteristiek van FET

7.6 NADELEN
=======

Momenteel is een geschikte FET duurder dan een vergelijkbare bipolaire
transistor.

De kapaciteiten, gezien vanuit de gate. vragen een bijzondere stuurscha
keling, die kortstondig een grote stroom moet kunnen leveren.

- Het gedrag van de bipolaire transistor is beter bekend dan dat van de FET.
Vooral de spanningsafhankelijke kapaciteiten tussen de aansluitingen van
de FET vormen een niet eenvoudig probleem, en vereisen een zeer gedegen
inzicht. Tevens geldt, mede hierdoor, dat er vrijwel geen simulatiemodel
len voor power MOSFETS bekend zijn. die de werkelijkheid even nauwkeurig
benaderen als bestaande modellen voor bipolaire transistoren.
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8. KORT THEORETISCH ONDERZOEK NAAR DE PROBLEHEN DIE KUNNEN ONTSTAAN BIJ
UITBREIDING VAN EEN KLASSE B VERSTERKER (BIPOLAIR) HET EEN KLASSE G
TRAP (UNIPOLAIR)
====================================================================

I
I
I

I

Inieiding

Momenteel ZlJn er binnen Philips, t.b.v. professionele audio systemen, ull
sluitend versterkers in produktie waarvan de vermogenstrap met bipolaire
transistoren is opgebouwd volgens het klasse B principe. II
Met deze kennis is het interessant om de mogelijkheid van een hieraan modu
lair toe te voegen klasse G trap te onderzoeken.

EssentiOle onderdelen van een dergeIijke versterker zijn:
- de bipolaire serie transistoren, die dienst doen als stroomversterker,
- de HOSFETS die ais schakelaars voor de klasse G trap worden gebruikt. II
Daarom zullen we de werking van deze halfgeleiders nader bestuderen.
Daarbij letten we dan vooral op de voor dit onderzoek belangrijke aspektl
Vervolgens kunnen we beschouwen welke problemen te verwachten zijn bij t .
passing van die komponenten in de bedoelde klasse G konfiguratie.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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8.1 BIPOLAIRE TRANSISTOR
:===================

Ter verduidelijking behandelen we eerst de relaties voor de diode, weerge
geven in onderstaande figuur:

+ U + u

---1 P N ~ ~

I I

Figuur 8. 1/1 Junktie-diode

L
I = 10 [ e)(p (kT. U) -1]

II
q = 0.026 V. bij T = 300 K

.9.....
kT = 40

-1
V. bij T = 300 K

10 is de sperstroom die optreedt bij negatieve spanning U over de diode.

Voor de silicium-diode geldt:

-14Iorv 10 A.

--) U = 0,66 V.

- -) = 1 mA

In de praktijk vinden we echter:

10'" 10-
9

A •

vanwege lekstromen die ontstaan via de Ohmse weerstand van het oppervlak.

Bij grote stromen in de doorlaatrichting ontstaat een spanningsval over het
halfgeleider materiaal aan weerszijden van de PN-overgang, zodat slechts
een gedeelte van de aangelegde spanning over de barriere komt te staan.

Uit vergelijking (1) voIgt voor de spanning over de barriere:

kT
U = q

_I
In (1+10)

Voor de tot ale spanning over de diode geldt:

U
II

= q
1

In (1 + 10) + I R

Dit is in de volgende tekening geillustreerd:
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-'-

----

weerstand

PN-overgang

diode

I 1
I
I
I
I
I
I
I

u ..
u· ..

Figuur 8.1/2 Stroom-spannings-karakteristiek junktie-diode

Inzake de bipolaire (NPN) transistor geldt bij verwaarlozing van de weer
stand van het halfgeleidermateriaal:

.9-
Ie = leo [exp (kT Vbe) -1 ]

Indien de basis-kollektor overgang in sper wordt bedreven bestaat de kol
lektorstroom Ie uit de sperstroom leo en gedeelte ~ van de emitterstroom.

Ie = leo + ~ Ie

De knooppuntsvergelijking:

Ie = Ie + Ib

geeft ons:

-1- Cl.

Ie = 1-0l leo + 1-0l Ib

ac

Stel:;9 = 1- Ol

waarbij:)9 = ~. = hfe : stroomversterkingsfaktor

( oc. is iets kleiner dan 1 zOdat;9 groot is)

dan: Ie =;9 (leo + Ib)

In werkelijkheid is de kollektor emitterspanning van invloed op de kollek
torstroom, omdat;9 afhankelijk is van deze spanning.
Dit is te wijten aan de eenvoud van het model, dat eehter voor ons doel
verder voldoende nauwkeurig is.
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De relatie tussen de stroomversterkingSfaktor;9 en de kollektor emitter
spanning Vee zullen we nu bespreken.
We gaan hierbij uit van een ruimteladingsverdeling bij een PN-overgang.
zoals we die bij de depletiebenadering aannemen. In figuur 8.1/3 zien we
dat we de overgang abrupt veronderstellen. De vereenvoudiging heeft in dit
geval geen nadelige konsekwenties.

rt .--

p
,

N
N:f.q

\

Na.q; r X
d1 (j2 ..

Figuur 8.1/3 Ruimteladingsverdeling PN-overgang

I ruimteladingsdiehtheid
x fysisehe afstand

d1 dikte P-Iaag waarover zieh ruimtelading uitstrekt
d2 dikte N-Iaag waarover zieh ruimtelading uitstrekt
Na diehtheid van negatieve aeeeptorionen
Nd diehtheid van positieve donorionen

Voor de ruimteladingsdiehtheid mogen we sehrijven:

N-zijde
P-zijde

I = -Na.q
! = Nd.q

Vanwege de ladingsneutraliteit geldt:

Na.q.d1 = Nd.q.d2

Het potentiaalverloop laat zieh als voIgt sehetsen:

p N

X

Figuur 8.1/4 Potentiaalverloop PN-overgang

waarbij

( 2 )

geldt:

Eo = J .L
-D1 e

dx = -Na.g.p1
E

= Nd,g,D2
e
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Als: Vnp de spanning over de barriere is,

02
dan: Vnp = f

.-01

1
E dx = - 2 Eo (01 + 02)

oit is de oppervlakte van de gearceerde driehoek.

-!L
(3) Vnp = 2£

Na 1Na + Nd I
Nd

.r

barrieredikte = 01 + 02

Heer in het bijzonder gaan we nu letten op de basis-kollektor overgang van
de transistor. De basis heeft weinig verontreiniging.
De kollektor heeft een redelijk geleidingsvermogen.
We mogen stellen dat Nd groot is, zodat Nd » Na, waardoor het grootste
deel van de barriere zich in de basis bevindt.
Uit vergelijking 13) voIgt nu:

( 4 ) 01 v,..----'""\2 yno
= q Ha

We zien dat 01 toeneemt bij toename van Vnp. Indien we ~ 0 de kontaktpoten
tiaal stellen, geldt:

Vnp = Vcb +¢ 0

01 neemt toe bij toename van Vcb, de kollector-basisspanning.

Het punt waar de potentiaalstijging richting kollektor begint, schuift
dieper in de basis bij verhoging van Vcb. oaardoor leggen de elektronen
die uit de emitter komen, bij verhoogde Vcb, een verkleinde weg af voordat
ze door het elektrisch veld naar de kollektor worden -gezogen-. De effek-
tieve dikte van de basis is afgenomen. oit fenomeen noemen we het Early-effekt.

Een direkt gevolg hiervan is dat de stroom Ic afhankelijk is van Ib en Vce,
zoals uit onderstaande karakteristieken mag blijken.

--------118
Ie i

Figuur 8.1/5 ICIVCEll
lIB

Bij zeer hoge waarden van Vcb bereikt de barriere de andere zijde van de
basis, waardoor de stroom zeer sterk toeneemt en uiteindelijk de halfge
leider vernietigd. oit verschijnsel heet punch-through.

Behalve van Vcb hangt;B af van Ic.
Vooral bij zeer lage stroom isj9 sterk afhankelijk van de stroom. Over het
algemeen is het effekt klein. Zie figuur:

Figuur 8.1/6 (IC)
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8.2 HOSHT
======

We beschouwen de algemene kenmerken van een vermogens HOSFET. We gaan hier
bij uit van een vertikaal gediffundeerd type omdat de meeste power HOSFET's
zo zijn gekonstrueerd. Aan de hand van onderstaand model zullen we globaal
de kenmerken behandelen. In hoofdstuk 12 zal dieper worden ingegaan op de
eigenschappen van de VDFET (vertical diffused field effect transistor I ten
einde een simulatiemodel te ontwikkelen.

RG CDG

CDSIDS~

]----,.--It--..,......-----,-- D

CGS

G

Figuur 8.2/1 Symbool en model van N-kanaal HOSFET

STATISCH

In het statische geval (gelijkspanning en gelijkstrooml valt er geen span
ning over de gate-weerstand Rg, zodat Vgs : Vg s.
De stroom Ids is dan een funktie van de spanning en Vgs en Vds:

Ids-{Vgs, Vdsl

In de volgende grafieken wordt dit verband getoond.

e e
VGS (V)

v
V'

/
-- /

/
V

V
V VQ

2

10

o

20

10
IAI

20
Vos (VI

10

I ,Il' VGS IV)

rl
';0,..

/

:.,-

1/

.;-

10

o
o

10
tA

20

Figuur 8.2/2 Uitgangs- en overdrachts karakteristiek N-kanaal HOSFET

In de overdrachtskarakteristiek zien we dat er vanaf de drempelspanning VT
een stroom gaat lopeno Tot aan de waarde waarbij Vgs gelijk wordt aan Vq,
neemt deze stroom flink toe, de halfgeleider is in verzadiging.
Boven Vq spreken we van quasi-verzadiging.
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IDYNAHISCH

In de uitgangskarakteristiek zien we dat de s~room Ids bij afnemende vii
vanaf een zekere waarde eveneens afneemt. terwijl we Vgs konstant houden
Dit gebied heet het ohmse of linea ire bedrijfsgebied.

I
I
I
I

I
I

10
VO S(V) ..

o

CDS(nF) tl'

8
VOG(V)..

o8

CDG(nF)1

Nu spelen de kapaciteiten en de weerstand Rg een belangrijke rol. I
Het blijkt dat aIle kapaciteiten die voorkomen in dit eenvoudige model
afhankelijk zijn van optredende spanningen. Globaal vinden we de verband
zoals te zien in onderstaande grafieken:

Figuur 8.2/3 COG IVDG) en CDS IVDS) I
De gate-source-kapaciteit Cgs kunnen we voorlopig konstant veronderstellel
De drain-gate-kapaciteit Cdg, ook weI Hiller-kapaciteit genoemd, is daal
tegen sterk afhankelijk van de spanning die er over valt. De drain-sour
kapaciteit wordt ook, zij het in mindere mate, bepaald door de erover val·
lende spanning. Een en ander wordt verklaard in hoofdstuk 14.

In figuur 8.2/4 kunnen we waarnemen hoe de spanningen Vds en Vgs zich
elkaar verhouden bij het schakelen van een FET.

I

,,./.... I
: 100 "./ou.

RI

50

EI ~

suz 10

R2

100

St,.,••nd: .,;s
Osle"O : yDS I

I
Figuur 8.2/4 Inschakeiverschijnsel HOSFET
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Hier is duidelijk zichtbaar dat we bij het lineair verhogen van de gate
source-spanning, bij het bereiken van de drempellpanning een afname zien
van Vds en een relatief zeer Inelle toename zien van de hoeveelheid lading
op de gate.
Anders gezegd:tijdens het in geleiding sturen van de FET neemt de totale ka
paciteit van de gate plotseling fors toe om vervolgens weer te stabiliseren.
De Ichakelverschijnselen worden in paragraaf 14.11.4 uitvoeriger behandeld.

8.3 HOGELIJkE PROBLEHEN
===================

Bipolaire transistor

Inherent aan het principe van klasse G zal de spanning over de kollektor en
de emitter van de bipolaire regeltransistor tijdens het schakelen plotse
ling sterk toenemen. Vanwege het Early-effect zal hierdoor de versterkings
faktor en daarmee het aUdiosignaal worden aangetast.
Deze (hoogfrekwente) verstoring kan (vervormings) problemen oproepen bij
aen eventuele terugkoppellus.

Tevens is het zo, dat het vervormde audiosignaal bij gebruik als referentie
voor de stuurschakeling van de FET een beslissingsfout kan introduceren
t.a.v. het juiste Ituurmoment. Terugwerkend op de regeltransistor is oscil
latie nu niet denkbeeldig.

HOSEET

Zoals we gezien hebben in de -turn-on- ladings overdrachtkarakteristiek.
vraagt de gate tijdens het schakelen om vee1 lading. De stuurschakeling
zal deze in de vorm van een grote piekstroom moeten kunnen leveren.

Als we hierin niet voorzien kan de FET te veel warmte gaan dissiperen.
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat er te laat geschakeld wordt. waar
door de klasse B trap tijdelijk zal vastlopen, hetgeen extra vervorming
introduceert.

Als gevolg van de spanningsafhankelijke Hillerkapaciteit kan de stuurspan
ning op de gate tijdens het schakelen worden belnvloed. Ook nu kan het
schakeltijdstip worden verlaat, terwijl oscillatie eveneens kan optreden.

Indien we de FET willen sturen met gebruikmaking van een terugkoppellus.
moeten we in het bijzonder letten op de spanningsafhankelijke drain-gate
kapaciteit. Deze kan zeer gemakkelijk oscillatieproblemen opleveren.

Hoeilijkheden die verband houden met de stuurschakeling, zijn sterk afhan
kelijk van de toegepaste konfiguratie. en zullen daarom slechts in het
volgende hoofdstuk worden bekeken.
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I

Voordat we overgaan tot de synthese van een uitgekristalliseerd ontwerl
de stuurtrap en de schakeltrap van de klasse G module, voeren we enkel
perimenten uit.
Deze experimenten zijn gericht op het verkrijgen van een beeld omtrentl
specifieke problemen die optreden bij de implementatie van een klasse
trap in een klasse B eindversterker.

We veronderstellen dat de totale klasse G versterker uiteindelijk elek-l
trisch vrijwel "symmetrisch" opgebouwd zal zijn, zodat we voorlopig tel
kunnen volstaan met de behandeling van de eindversterkersektie die uit
negatieve spanningen gevoed wordt.
De ·positieve helft" laten we voorlopig nog in klasse B werken.

9.1 KLASSE B VERST ERKER
--------------------------------------

I
Omdat de te ontwikkelen klasse G trap als extra module voor een klasse II
versterker te gebruiken moet zijn, gaan we daarom, en terwille van de
tijdsbesparing, uit van een bestaande versterker. We kiezen hier voor hi
type LBB 1263/00, een mono eindversterker in de professionele klasse va
het merk Philips. Oeze versterker die deel uitmaakt van het modulair mu
zieksysteem S06, levert, gevoedt uit een 220 V wisselspanningsnet, nomi
naal (lEe 268-3) via een uitgangstransformator 100 Watt. Een lijst met I
technische eigenschappen alsmede een schema, bevinden zich bij het hoof
stuk "Gegevens S06".

Opmerking: Bij alle experimenten in dit hoofdstuk, levert de versterkerl
een vermogen van 20 Watt RHS aan een zuiver ohmse last.

I
I
I
I
I
I
I
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9.2 EENVOUDIGE KLASSE G TRAP
::::::::::::::::::::::::

Het schema van het eerste experiment is weergegeven in onderstaande figuur:

v..

RE.

VTU

VT1C

-GRL
T1 TU
BOV€4B

R-

03 1-

R2 3K3

LBB1263100

BAW62

01

02 BZX 79 -3VO

R1

VREF

VSTUUR

o

T2
BUZ-l0

V--

Figuur 9.2/1 (negatieve zijde) klasse G trap

R regeltransistor
Re emitterweerstand
Tu uitgangstransformator
Rl last
SV spanningsversterker
V++: 36 Volt (voeding SQ6)
V- : -10 Volt (laboratoriumvoeding)
V--: -24 Volt (laboratoriumvoeding)
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Werking

De LBB 1263/00 versterker bestaat uit een spanningsversterker die de Dar
lington eindtransistoren stuurt. Deze, als stroomversterker geschakelde
transistoren, leveren via emitterweerstanden en transformator het signaal
aan de last. De emitterweerstanden zorgen voor de nodige tegenkoppeling.
Om de biasstroom op de juiste waarde te houden en de frekwentie afhanke
lijke versterkingsfaktor te kompenseren is er een feedbacklus aanwezig.

De hier gerealiseerde klasse G trap is naast de voedingsspanningen V- en
V-- gekoppeld aan de basis en de kollektor van de PNP Darlington.

Het signaal van de basis wordt gelijkgericht met behulp van diode 01 en
weerstand R1. Dit signaal Vstuur wordt gevoerd naar de inverterende in
gang van de als komparator geschakelde opamp O.

De voedingsspanning V- is via Diode 03, een schott key barrier type, ver
bond en met de kollektor van transistor T1. D.m.v. zenerdiode 02 en weer
stand R2 realiseren we een spanning die t.o.v. V- in de pos. richting is
verschoven. Deze spanning Vref is gekoppeld met de niet inverterende in
gang van de opamp en vormt de referentie van de komparator.

Indien Vstuur lager wordt dan Vref schakelt de opamp de N-kanaal FET T2
in geleiding. Nu is de kollektor van T1 met V-- i.p.v. V- gekoppeld. Diode
05 zorgt ervoor dat de gate-source-spanning van de FET niet te groot wordt.
De stroom die de opamp levert wordt inwendig automatisch begrensd.

Diode 04 is slechts aanwezig om beschadiging bij het inschakelen van de
spanningen V- en V-- te voorkomen. Hij spert de stroom indien tijdelijk
V- negatieer dan V-- zou zijn.

Hetingen

Om een globale indruk van de kwaliteiten van het ontwerp te krijgen kunnen
we volstaan met enkele beelden van de oscilloscoop. Omdat de ingebouwde
terugkoppeling signaalfouten tegenwerkt schakelen we bij enkele metingen
de terugkoppeling voor het signaal af. De gelijkstroom terugkoppeling laten
we intakt om beschadiging van de versterker niet in de hand te werken.

Als ingangssignaal gebruiken we telkens een sinusgolf met vaste frekwentie.
We meten het signaal aan de ingang van uitgangstransformator TU en de span
ning op de kollektor van T1.

Vervolgens het resultaat van de metingen.
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Figuur 9.2/2 1 kHz signaal zonder terugkoppeling

V- c -10 V
V-- c -24 V

Boven : VTU
Onder: VT1e

Vert. : 5 V/div.
Hor. : 100 us/div.

V- = -10 V
V-- = -24 V

Boven : VTU
Onder : VTle

Vert. : 5 V/div.
Hor. : 100 us/div.

Figuur 9.2/3 10 kHz signaal zonder terugkoppeling
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Resyltaten

In figuur 9.2/2 zien we dat voeding V-- niet in blijft na de eerste scha
kelfase. Er wordt nog even teruggeschakelt naar V- om vervolgens gedurende
langere tijd V-- in te schakelen.

Dit effekt is waarschijnlijk toe te schrijven aan de inwendige weerstand
van de voeding die spanning V- levert. Als Vstuur lager wordt dan Vref.
schakelt de opamp V-- in en daardoor V- uit. Hierdoor neemt 1- af tot nul.
Het spanningsverlies over de inwendige weerstand neemt daardoor af. zodat
V- negatiever wordt. De opamp schakelt nu V-- weer af. Dit proces kan gedu
rende enige tijd oscillatie veroorzaken.

In figuur 9.2/3 zien we dat de oscillaties minder sterk z1Jn. Waarschijnlijk
komt dit omdat de spanning van het 10 kHz signaal nu sneller verandert.
zodat de (relatief trage) opamp minder tijd krijgt om in oscillatie te ge
raken.
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9.3 STUURTRAP HET HYSTERESE
_:=====-===============

Ter vermindering van oscillatie tijdens het schakelen kunnen we de kompara
tor van hysterese voorzien.

Door de operationele versterker volgens onderstaand schema aan te sluiten.
realiseren we een hysterese effekt.

I Rl R2
VREF - .....-L-l--....,----t=J-.-----.

VSTUUR ---------1 ~-L...----VUIT

_0
Vl V2 VSTUUR

Z-

Figuur 9.3/1 Komparator met hysterese

Berekening van de schakelnivo·s V1 en V2

Tijdens omschakelen geldt:

Vstuur : Vref • I.R1

I = Vref - Vuit
R1 + R2

R1 81
Vstuur = Vref ( 1+ R1 • R2 - Vuit. R1 • R2

R1 R1
V1 : Vref (1+ R1 + R2 ) -H. 81 + 82

81 R1
V2 = Vref ( 1+ 81 + 82 ) -L. 81 + 82

R1
V2 - V1 = ( H-L) 81 + 82

We breiden het ontwerp nu uit door toepassing van deze hysteresisschakeling.
We kiezen:

R1 : 3K3
82 = 47 K

81 en R2 van figuur 9.3/1 z1Jn nu groot genoeg om de "nivoverschuiver"
(8202 van figuur 9.2/1) niet te zwaar te belasten.

Hetingen

Er zijn twee metingen uitgevoerd. beide met als signaal een sinusgolf met
een frekwentie van 1 kHz.
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V- = -10 V
V-- = -24 V

Boven : VTU
Onder : VT1C

Vert. : 5 V/div.
Hor. : 100 us/div.

Figuur 9.3/2 1 kHz signaal met hysterese zonder terugkoppeling

V- = -10 V
V-- = -24 V

Boven : VTU
Onder : VT1C

Vert. : 5 V/div.
Hor. : 100 uS/div.

Figuur 9.3/3 1 kHz signaal met hysterese en terugkoppeling
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Resyltaten

In figuur 9.3/2 zien we dat het schakelverschijnsel nu minder oscillaties
vertoont dan zonder hysteresis schakeling.
Er is echter nog een flinke verstoring van het signaal zichtbaar.

In figuur 9.3/3 zien we dat de signaalterugkoppeling zichtbaar resultaat
heeft, maar er blijft storing.

De hystereseschakeling h••ft .en gunstig effekt maar is niet voldoende.
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9.4 SCHAKELTRAP MET CASCODE
==========:============

De storing die we nu nog zien ontstaat mede door de sprongvormige span
ningstoename over de kollektor emitteraansluitingen van de regeltransistor.
Omdat deze transistor als emittervolger dienst doet zal de spanning tussen
kollektor en basis vrijwel hetzelfde verloop kennen.
Deze verstoring t.g.v. het Early-effect kunnen we voorkomen door de span
ning tussen kollektor en basis (cq emitter) konstant te houden.

9.4.1 CASCODE ZONDER EXTRA TERUGKOPPELLUS

Onderstaande figuur toont een schakeling waarmee we het beoogde effekt
trachten te bereiken in de vorm van een als cascode geschakelde extra
transistor.

+
U

~-~~TRANSFORMATOR

T1 BDV64B

Figuur 9.4.1/1 extra cascode in de vorm van T2 en U

Uit de gegevens van regeltransistor T1 kunnen we de volgende grafiek
samenstellen:

VBE( V)13

VCEsat(V) 2

o

.~--_~----------
2 6

'IBE=
'ICEsat

8 IC(A) ...
Figuur 9.4.1/2 YBE(IC) en YCESAT(IC) voor de BOY 64B

Door transistor T3 via spanningsbron U als emittervolger aan de basis van
transistor T1 te koppelen. kunnen we er voor zorgen dat de kollektor emit
terspanning van T1 redelijk konstant blijft. terwijl T1 niet in verzadiging
komt. Als spanningsbron kiezen we voorlopig een (zwevende) laboratorium
voeding. Om de stuurspanning van T1 niet te zwaar te belasten kiezen we
voor T3 een type met een hoge versterkingsfaktor.
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Hetingen

De volgende oscilloscoopbeelden hebben betrekking op het ontwerp met hyste
rese en cascode.

V- : -10 V
V-- : -24 V

Boven VTU
Onder VT1C

Vert. 5 V/div.
Hor. : 200 us/div.

Figuur 9.4.1/3 1 kHz signaal met hysterese en cascode zonder
terugkoppeling

V- : -10 V
V-- : -24 V

Boven : VTU
Onder : VT1 C

Vert. 5 V/div.
Hor. : 20 us/div.

Figuur 9.4.1/4 10 kHz signaal met hysterese en cascode zonder
terugkoppeling
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V- = -10 V
V-- = -24 V

Boven : VTU
Onder : VT1C

Vert. : 5 V/div.
Hor. : 200 us/div.

Figuur 9.4.1/5 1 kHz signaal met hysterese, cascode en terugkoppeling

V- = -10 V
V-- = -24 V

Boven : VTU
Onder : VT1C

Vert. : 5 V/div.
Hor. : 20 us/div.

Figuur 9.4.1/6 10 kHz signaal met hysterese, cascode en terugkoppellng
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Resyltaten

In figuur 9.4.1/3 zien we dat bij 1 kHz h.t schakelen van V- naar V-
redelijk -glad- v.rloopt. Schak.len van V-- naar V- vertoont een sprong.
Figuur 9.4.1/5 toont dat de t.rugkopp.ling h.t signaal tot ••n r.d.lijk
resultaat w••t t. korrig.r.n. H.t 10 kHz signaal laat zonder .n m.t t.
rugkoppeling. figur.n 9.4.1/4 .n 9.4.1/6, ong.w.nst. oscillatie zien.
Aan d. verdikking.n in de oscilloskoopspor.n kunnen we nog juist zi.n dat
dez. oscillati. in het audiosignaal g.paard gaat m.t oscillatie in d.
schakeltransistor. De cascod. in deze konfigurati. belnvloed h.t schak.l
gedrag nadelig bij hogere frekwenti.s van het audio-signaal.

9.4.2 CASCODE MET EXTRA TERUGKOpPELLUS

In plaats van d. cascod.schakeling in h.t vorige 'Kperiment kunnen w. een
cascode toepasen die voorzien is van .en terugkoppellus. zoals opgetek.nd
in volgend schema.

RE-

T1 BDV64B

T2 RFK25Pl0

V-

V-- V--- V--

Figuur 9.4.2/1 Cascode met eKtra terugkoppellus

Als cascode gebruiken we nu een P-kanaal-FET die d.m.v .•en aktieve rege
ling als source-volg.r is geschakeld. De weerstanden R1, R2 en kondensator
C1 vormen een netwerk ter voorkoming van oscillati•.
Omdat de power HOSFET zoals gebruik.lijk ••n .nhancementtype is dient de
operationele versterker gevoed te worden uit d. spanning V--- die lager
ligt dan V--.

Resultaten

Peze schakeling geeft vrijwel dezelfde resultaten als d. vorige.
W. hebben nu echter weI de eKtra voedingsspanning V--- nodig.
Pit kunnen we praktisch moeilijk omzeilen omdat een N-kanaal-FET. niet
als source-volger geschakeld. vanwege de in hoge mate niet linea ire
Hillerkapaciteit. gemakkelijk instabiliteit oplevert.
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9.5 -ZACHT- SCHAKELEN
:::::::::::::::::

Om verstoring t.g.v. de zeer snelle spanningsverandering tijdens het
schakelen te voorkomen. kunnen we iets trager -schakelen-. Zoals nog zal
blijken. brengt dit ook nadelen met zich mee. De schakelende FET zal meer
vermogen dissiperen. de sturing wordt lin dit geval) frekwentie-afhanke
lijk. er zijn extra komponenten nodig en we introduceren mogelijkerwijs
andere oscillaties.

9.5.1 SCHAKElAARSTURING ZONDER EXTRA TERUGKOPpEllUS

Dit is te realiseren door toevoeging van een eerste orde filter in de
vorm van een RL-netwerk. zoals onderstaande figuur toont:

VREF

VSTUUR

V--

1----9+--V-

V--

Figuur 9.5.1/1 Schakelaarsturing zonder extra terugkoppellus

De induktie L zorgt er tevens voor dat er tijdens het schakelen niet een
grote piekstroom t.g.v. de gate-kapaciteiten kan gaan vloeien.
Hede hierdoor pogen we de FET minder snel door zijn -knie- te sturen.

Hetingen

De schakeling inklusief hysterese cascode en RL-netwerk Ievert de volgende
oscilloscoopbeelden op:
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V- c -10 V
V-- c -24 V

Boven : VTU
Onder : VT1C

Vert. : 5 V/div.
Hor. : 200 us/div.

Figuur 9.5.1/2 1 kHz signaal met hysterese. cascode en RL-netwerk
zonder terugkoppeling

V- = -10 V
V-- = -24 V

Boven : VTU
Onder : VT1 C

Vert. : 5 V/div.
Hor. : 50 us/div.

Figuur 9.5.1/3 5 kHz signaal met hysterese. cascode en RL-netwerk
zonder terugkoppeling
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V- = -10 V
V-- = -24 V

Boven : VTU
Onder : VT1C

Vert. : 5 V/div.
Hor. : 200 us/div.

Figuur 9.5.1/4 1 kHz signaal met hysterese, cascode en RL-netwerk
met terugkoppeling

V- = -10 V
V-- = -24 V

Boven : VTU
Onder : VT1C

Vert. : 5 V/div.
Hor. : 50 us/div.

Figuur 9.5.1/5 5 kHz signaal met hysterese, cascode en RL-netwerk
met terugkoppeling
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Resultaten

In de figuren 9.5.1/2 en 9.5.1/3 kunnen we zien dat de oscillaties bij
het schakelpunt verdwenen zijn. Er is echter nog wel een kleine knik in
de grafiek tijdens het schakelen zichtbaar.
In de figuren 9.5.1/4 en 9.5.1/5 zien we dat de terugkoppeling het sig
naal behoorlijk sinusvormig weet te maken.
We merken dat de trap nu later schakelt. Vooral bij een 5 kHz sinusgolf
is dit goed zichtbaar. Oit wordt veroorzaakt door het RL-netwerk.
Een kleinere waarde van het produkt RL geeft wel een snellere responsie
maar tevens meer verstoring van het audiosignaal.

9.5.2 SCHAKELSTURING MET EXTRA TERUGKOPPELLUS

Het is mogelijk de schakeltransistor meer gekontroleerd zijn werk te laten
doen. door gebruik van een e~tra terugkoppellus. Onderstaande konfiguratie
is hier een voorbeeld van.

V--
D1

V-

C2 1S0p

V---

R3 ~N--V

BYV19-40

T3
~ RFK25P10

V--

Figuur 9.5.2/2 Schakelaarsturing met e~tra terugkoppellus

Opamp 01 is als komparator geschakeld. De zwaai van de spanning op de niet
inverterende ingang van opamp 02 wordt. indien we diode 01 en opamp 01
ideaal veronderstellen. begrensd door V- en V--.

V-- ~ Vr ~ V-

Opamp 02 fungeert als spanningsvolger. Zijn uitgang wordt belast met een
eerste orde RC-filter. Tijdens het schakelen van de voedingsspanning d.m.v.
T3 zien we aan de ingang van dit filter een stapfuktie verschijnen. loals
onderstaande figuur met bijbehorende berekening illustreert. zal er over de
kondensator C1 dan een spanning volgens een aangroeiende E-macht ontstaan.

R Ul~c::J

I c
• •
U1 U2

T 1I1~
t ~

t
~

Figuur 9.5.2/2 Eerste orde RC-netwerk met bijbehorende spanningen
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Als

Als

t .s. 0

t ) 0

Dan: UHtl = 0

Dan: U1 (tl = a

H.b.v. de laplace-transformatie vinden we:

L

U2 (p I = L
pc

pc
+ R

....L..
P

+ p

+ p.Rc

--) up (-tl

--) ....l...
Rc

. exp (.=.11
Rc

Als t > 0
t 1:

f_1 -
Dan U2(tl = a exp (- ReI d't:

0 Rc

L
U2(tl = a ( 1- exp (-ReI

Als : t .i 0 Dan: U2(tl = 0

In het onderhavige geval ziet de spanning over kondensator C1 er als volgt
uit:

o t

Figuur 9.5.2/3 Spanning over C1

Op de source van FET T3 wensen we nu, vanwege de terugkoppeling naar opamp
03, eenzelfde signaal.

Resultaten

De totale schakeling met inbegrip van deze laatste uitbreiding gedraagt
zich ongeveer hetzelfde als de vorige schakeling met het Rl-netwerk, met
dit verschil dat de schakeling nu bij sinusvormige signalen tot 16 kHz
funktioneert.

Op de volgende pagina is het schema afgebeeld van de totale schakeling uit
het laatste experiment.
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STURING VAN SQ6

4K7

390p I BZX79-3VO

BAW62

BDV64B

RE+

RE-

100

330n

100

V... - v---
BZX79 -1 V9

RFK25Pl0

NE5532
33K

1-------1+

V-
100

330n

100

RFK2 5Pl 0

BAW62
,--","----'LLr----'1....-....J

3K3 3K3

V- V--- V-- - V--

Figuur 9.5.2/4 Tatale klasse G trap (negatieve zijde)
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9.6 KONKLUSIE
------------------

Uit de eenvoudige empirische experimenten kunnen we konklusies trekken
die kunnen dienen voor een meer theoretische benadering van de optredende
fenomenen.

9.6.1 STUURTRAP
=========

Bij de stuurtrap hebben we als referentiespanning voor de komparator de
voedingsspaning V- gekozen in kombinatie met een nivoverschuiver.
Dit heeft als voordeel dat we onafhankelijk van de last altijd op het
juiste moment kunnen schakelen, waardoor een hoog rendement haalbaar is.
Als nadeel merken we de kans op oscillatie aan.
Direkt na het schakelen van V- naar V-- stijgt V- weer in waarde, waar
door de komparator omslaat. Zoals gebleken kunnen we dit redelijk onder
vangen door toepassing van een komparator met hysterese.

Als referentie kan ook een vaste gestabiliseerde spanning worden gekozen.
Tijdens het schakelen hebben we dan de kans op oscillatie beperkt. Het
rendement van de versterker neemt nu wel af. Daar staat tegenover dat de
dimensionering van de versterker geschiedt op grond van de effici~ntie

bij vollast, welke ongewijzigd is, indien de referentiespanning juist ge
kozen wordt.

Als stuurspanning van de komparator hebben we de uitgangsspanning ge
bruikt, indien we de basis emitterovergang verwaarlozen.
Hiermee hebben we direkt de juiste spanning. Als nadeel geldt dat het
schakelproces invloed op deze spanning uitoefent, waardoor oscillatie
mogeli jk wordt.
Tevens komt de klasse G trap niet in als de referentiespanning te laag
is gekozen, omdat de klasse B trap vastloopt op voedingsspanning V-,
hetgeen ontoelaatbare vervorming introduceert.

Als alternatief kan de ingang (bron) van de totale versterker als stuur
spanning gebruikt worden. Bij juiste uitvoering zal het schakelproces de
ingang nauwelijks belnvloeden. We moeten er dan op toezien dat een kor
rektiecircuit, indien nodig. de amplitudeverandering en fasedraaiing van
uitgang t.o.v. ingang korrigeert.

Het idee van een universele klasse G module wordt dan wel aangetast, om
dat niet elke versterker eenzelfde amplitude en fasekarakteristiek kent.

9.6.2 CASCODE
---_._ ..-------

De extra cascode gaf een zichtbare verbetering. Hier staat tegenover dat
deze uitbreiding relatief kostbaar is.
De cascode met extra terugkoppellus vergt een power HOSFET met~ijn indi
viduele elektronische sturing. Omdat deze transistor nu vrijwel heel het
verliesvermogen van de eindtrap dissipeert kan een (bipolaire) regeltran
sistor worden gekozen die een kleiner vermogen kan dissiperen en kleinere
spanningen kan verwerken. De stroom door de regeltransistor blijft echter
gelijk, en deze bepaalt voor een belangrijk deel de prijs van de halfge
leider. Bovendien wordt de uitsturing van de klasse B trap nu beperkt
door de noodzakelijke spanningsval over de cascade.
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De cascode is vooral interessant bij toepassing van relatief hoge voe
dingsspanningen. De spanningsval over de cascode is dan in verhouding
klein terwijl de regeltransistor dan slechts kleine stromen te verwerken
krijgt, zodat deze halfgeleider nu wel wezenlijk kleiner gedimensioneerd
kan worden.

Door toepassing van de cascode vindt de warmteontwikkeling in de verster
kertrap niet in de regeltransistor maar in de cascodetransistor plaats.
Daarom is het niet zonder meer mogelijk een klasse 6 trap met cascode
als module aan een klasse B versterker toe te voegen.
Het grote koellichaam is immers gemonteerd op de regeltransistoren.

9.6.3 SCHAKELTRAP
===========

Bij de schakeltrap hebben we twee strategiln beschouwd: -hard- schakelen
van V-- en -zacht- schakelen van V--.
Het zacht schakelen, al of niet met terugkoppelus, gaf een kleine verbe
tering te zien, ten kosten van extra elektronika.
Het hard schakelen is eenvoudig en zeer betrouwbaar te realiseren.
Om oscillatie te voorkomen is het in het laatste geval wel nodig om een
speciale stuurtrap te konstrueren die kortstondig de stroompulsen kan
leveren om de Hillerkapaciteit te laden en te ontladen. De in het expe
riment gebruikte stuurtrap bleek dit niet altijd te kunnen.

Tot nu toe werd de voedingsspanning V- tijdens het schakelen vanzelf
ontkoppeld door de schottkey-barrier diode.
Door deze te vervangen door een power HOSFET met stuurelektronika kan het
schakelproces meer gekontroleerd plaatsvinden.
Dan is het mogelijk om de lading op de kollektor van de regeltransistor
door juiste sturing van beide HOSFETS gelijkmatiger te laten veranderen.
Terwijl de weg naar voedingsspanning V-- wordt geopend zal de weg naar
de V- synchroon gesloten moeten worden.

We dienen ook aandacht te schenken aan de beschouwde klasse B versterker
zelf. Het moge duidelijk zijn dat niet elke versterker even gevoelig is
voor voedingsspanningvariaties. De hier gebruikte eindversterker is uit
gerust met Darlington transistoren in de eindtrap.
Deze uitvoering is niet optimaal geschikt voor uitbreiding met een klasse
G trap, en laat derhalve goed de problemen zien die kunnen optreden.
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'0. STUURTRAP
=========

Uit de experimenten, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, blijkt dui
delijk dat oscillatie tijdens het schakelen tussen twee voedingsspanningen
een probeem kan vormen bij de klasse G versterker. Bij de ontwikkeling van
de stuurtrap dienen we hier sterk rekening mee te houden.

Omdat we uiteindelijk een universele klasse G module wensen, die we kunnen
toevoegen aan een bestaande klasse B versterker, dienen we ervoor zorg te
dragen dat de klasse B trap in zijn werking niet verstoord wordt.

De meeste klasse B versterkertrappen funktioneren optimaal bij symmetrische
voeding van de transistoren. Het is derhalve wenselijk om de positieve en
negatieve voedingsspanningen van de balanstrap gelijktijdig te schakelen.
We schakelen dan volgens onderstaande tekening.

~
:F. / 1\
0 1\ / t
F.. >:

""--/-

VRE
V-

V-

1
v••

VSTUUR v.
VFt

Figuur 10/1 symmetrisch schakelen der voedingsspanningen

Als referentiespanning voor de comparator kiezen we een positieve gestabi
liseerde gelijkspanning.
Als stuurspanning voor de comparator kiezen we de uitgangsspanning van de
versterker, die we via een potentiometer-schakeling naar beneden transfor
meren en vervolgens gelijkrichten. Deze konstruktie is in onderstaande
figuur weergegeven.

V5

.20V

-20VV4

V3

V./V..

" V

SQ6 .20V
~

1K V2

*1K

-20V

R3

BZX79-3V9

Figuur 10/2 Stuurtrap
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Om osci11atie zovee1 moge1ijk te voorkomen voeden we de stuurschake1ing
voor1opig uit een afzonder1ijke symmetrische voeding (+20 Volt en -20 Volt).

De spanningsde1er opgebouwd uit R1 en R2 brengt het uitgangssignaa1 V1
binnen het bereik van de ge1ijkrichter, zodat er geen oversturing kan
p1aatsvinden. Het de waarde van zenerdiode Z1 bepa1en we de referent ie
spanning V4 van de comparator.

Gelijkrichter

De ge1ijkrichter is opgebouwd vo1gens onderstaande figuur.

RS 33K

Figuur 10/3 Dubbe1fasige ge1ijkrichter (zonder drempe1)

De potmeters P1 en P2 die resp. dienen voor ins telling van symmetrie en
amplitude van het ge1ijkgerichte signaa1 kunnen bij definitieve bouw uiter
aard door vaste weerstanden worden vervangen.

De ingangsweerstand van de schake1ing is niet van inv10ed op de spannings
de1er terwij1 de uitgangsweerstand 1aag is (uitgangsweerstand van opamp).

De schake1ing verwerkt zonder prob1emen een sinusgo1f van 20 kHz.

Dan treedt er een re1atief geringe fasedraaiing op. De amplitude van het
uitgangssignaa1 b1ijft tot deze frekwentie vrijwe1 konstant omdat de ope
ratione1e versterkers behoor1ijk zijn teruggekoppeld.
De konfiguratie is tevens stabie1, hetgeen voora1 bepaa1d wordt door de
keuze van de operatione1e versterker die, vanwege interne frekwentiekom
pensatie, onvoorwaarde1ijk stabie1 is.

Daarnaast sturen de opamps een niet a1 te komplexe last.
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Komoarator

De komparator is opgebouWd volgens onderstaand schema .

V3~
•20V

lOOn
H Rl0 mo --!... V5

R7 3
o t-...

V3
470 7
R8 LM311 V5

2
V4 •

470
R9

lOOn

V4tnh=- 1M H
-20Vo t P3 47K---.

HYST.

Figuur 10/4 Komparator

We maken gebruik van een opamp die speciaal ontworpen is voor het gebruik
als komparator.

Haast de gebruikelijke konfiguratie treffen we potmeter P3 aan, waarmee we
via de nu ontstane positieve terugkoppeling in kombinatie met ingangsweer
stand R8 de sterkte van het hysterese effekt kunnen instellen.

Bij definitieve bouw kunnen we hier een vaste weerstand toepassen.

Indien we de ontkoppeling van de voedingsspanningen juist realiseren, werkt
de schakeling naar behoren.
De comparator schakelt op het juiste tijdstip c.q. nivo terwijl er geen
ongewenste oscillatie optreedt.

Vanwege de specifieke eigenschappen van de lH 311 kunnen we deze niet even
zwaar belasten als een normale opamp.

Bij sturing van de schakeltrap moet hier op gelet worden.

Resultaten

Omdat de stuurtrap goed werkt en scoopbeelden oplevert die overeenstemmen
met de verwachtingen, VS is een pulstrein zoals aangegeven in figuur 10/4,
worden deze laatste achterwege gelaten.
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11. SCHAKELTRAP
aa •• :::::::

De schakeltrap vormt in wezen het hart van de klasse G versterker. De extra
cascode, zoals toegepast in hoofdstuk 9, kunnen we zien als een uitbreiding
van de schakeltrap.Hoewel de cascode een zichtbare verbetering geeft inzake
signaalgetrouwheid, lijkt hij niet interessant bij de relatief lage span
ningen zoals die in de meeste eindversterkertrappen voorkomen.
Bovendien kan de cascode niet in een klasse G module worden toegepast zon
der extra koellichaam. De'warmte-ontwikkeling in de versterkertrap vindt
door toepassing van de cascode niet in de regeltransistor maar in de casco
detransistor plaats.
Tevens impliceert cascode een belangrijke kostenverhoging.

Wat de eigenlijke schakeltrap betreft kiezen we voorlopig nog niet voor
een definitieve strategie, al lijkt het -hard- schakelen van de HOSFET van
wege de eenvoud aantrekkelijk.

We dienen eerst zorgvuldig te analyseren wat er tijdens het schakelen ge
beurt. Vooral het gedrag van de HOSFET als schakelaar vervult een hier een
belangrijke role
Daarom is het noodzakelijk om een goed beeld te vormen van de eigenschappen
van de HOSFET die voor ons doel geschikt is.

Uiteindelijk zal er een simulatiemodel van de HOSFET gekonstrueerd worden,
waarmee het mogelijk moet zijn om het schakelproces te optimaliseren.
Het simulatie softwarepakket dat we hiervoor willen gebruiken staat bekend
onder de naam -PHILPAC-. Dit softwarepakket, ontwikkeld binnen Philips,
luitsluitend ten behoeve van Philips) vertoont gelijkenis met -SPICE-2-,
zij het dat eerdergenoemde over het algemeen krachtiger is.

11.1~

De power HOST, in het bijzonder de VHOST. biedt diverse voordelen, zoals:
- goede thermische stabiliteit.
- snelle responsie.
- spanningssturing.
PHILPAC heeft in zijn bibliotheek momenteel geen model van een VHOST.
Bij SPICE-2 gaat men er in het simulatiemodel vanuit dat de kanaal inversie
zone van de HOSFET zich uitstrekt van de source tot de contact diffusies
van de drain.
Hoewel geschikt voor HOSFETS met kleine stroomkapaciteit en een lage break
down-spanning, is deze benadering niet korrekt voor VFET·s.
Verder blijkt uit de geometrie van de power HOSFET struktuur (SIPHOS) dat
de drain-gate-kapaciteit in belangrijk hogere mate niet lineair is dan
SPICE-2 veronderstelt.

Deze diskrepanties resulteren in een te onnauwkeurige simulatie van de sta
tische stroom-spanning karakteristiekn en de dynamische transient verschijn
selene

Vervolgens gaan we, uitgaande van fabrieksgegevens van en eigen metingen
aan een voor ons doel geschikte HOSFET, over tot het samenstellen van een
model dat PHILPAC kan verwerken.
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12. OPBOUW SIPHOS IBUZ-10)
========:==========a:=

Als N-kanaal HOSFET hebben we gekozen voor het type BUZ-10 van Philips.
Deze halfgeleider is oorspronkelijk ontwikkeld door Siemens.
Enkele gegevens van de BUZ-10 zijn in onderstaande tabel weergegeven. De
volledige fabrieksgegev8ns van Philips zijn te vinden onder het hoofdstuk
-Gegevens der komponenten-.

Drain-source spanning VDS = 50 V
Drain-source stroom IT = 1000 C) 10 max = 12 A
Vermogensdissipatie IT = 1000 Cl Pto~ax = 75 W
Drain-source weerstand (ONI RDS max( 0,1 Ohmon

Philips fabriceert momenteel aIleen power HOSFETS in N-kanaal-techniek die
qua konstruktie identiek zijn aan de gangbare opbouw van de BUZ-10.

Naar verwachting zal er binnenkort eveneens een reeks power 'HOSFETS in P
kanaal-techniek gelanceerd worden volgens overeenkomstige bouwwijze.

Ter verkrijging van een efficilnte benutting van het silicium oppervlak
zijn er diverse komponenten met speciale geometrische vorm van de cel ont
wikkeld.

De HEXFET met hexagonaal gevormde cellen en de SIPHOS met vierkante cellen,
zijn hiervan twee gangbare verschijningsvormen.

De gehele BUZ-reeks is opgebouwd volgens de SIPHOS-ISIemens Power HOSI
struktuur.

In tegenstelling tot de VDHOS (Vertical Double Diffused HOS) wordt bij de
SIPHOS de kanaallengte niet bepaald door de hogere mate van diffusie van de
P doping vergeleken met de N+ doping van de source, maar door implantatie
van ionen door een taps toelopende hoek in het poly-silicium van de gate,
zoals geillustreerd in figuur 12/1.

Evenals bij de VDHOS kunnen zo zeer korte kanaallengten worden gerealiseerd
die onafhankelijk zijn van een lithografisch masker. Beide strukturen garan
deren een goede beheersing van het punch-through effekt vanwege het zwaar
gedoteerde P schild.
Het licht gedoteerde driftgebied minimaliseert de erover vallende spanning
onder handhaving van een uniform veld 11 1 kV/ml om z6 snelheidssaturatie
te bereiken.
Het veld nabij de drain is hetzelfde als in het driftgebied. waardoor
avalanche-breakdown, multiplikatie en het opladen van het oxide worden ver
minderd. t.o.v. een konventionele HOSFET. Als nadeel van de VDHOS geldt de
moeilijker te beheersen drempelspanning.
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Figuur 12/1 Dwarsdoorsnede en 3-dimensionale struktuur van de SIPMOS

Deze faktoren, in kombinatie met de verkrijgbaarheid en de prijsstelling
maken de BUZ-10 geschikt als basis voor het te ontwikkelen simulatiemodel
van de NVMOST IN-kanaal VMOST).
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13 FYSISCHE ANALYSE EN HODELVORHING VAN STATISCH GEDRAG VAN SIPHOS
z==========================s=====_==============s==============

Om het statisch gedrag te modelleren kunnen we op verschillende manieren te
werk gaan.

In figuur 13/1 zien we een segment van de dwarsdoorsnede van de N-kanaal
SIPHOS. Tevens is hierin een model getekend waardoor de relatie met de
fysische werkelijkheid plausibel wordt.

BODY
DIODE

G

MOST

JF E T

REPI

Figuur 13/1 Detail doorsnede N-kanaal SIPHOS

De HOST is aanwezig om het gedrag van het inverterende kanaal in rekening te
brengen, en wordt doorgaans gemodelleerd door de eenvoudigste beschrijving
van de stroom-generatie in een HOS-transistor m.b.v. de vergelijkingen vol
gens Schichman en Hodges.
Indien we de gate positief t.o.v. de source instellen, ontstaat er een ac
cumulatielaag in de N-zone onder de gate.
Deze accumulatielaag doet dienst als drain van de laterale HOSFET en als
source van de vertikale JFET van het depletie-type.
Het kanaal van de JFET bestaat uit de N- zone die gelegen is tussen de twee,
door ionen-implantaties ontstane, P gebieden die funktioneren als gate van
de JFET.
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Oe drain van de JFET worrdt gevormd door de N- bulk.
Oe body-drain diode is. bij statisch gedrag. aanwezig voor circuit-simula
tie van de karakteristieken van de in geleiding gestuurde junktie en de
Avalanche-break-down spanning in sper-bedrijf.

Oe ON-weerstand il een van de meest belangrijke parameters van een schake
laar. omdat hat de hoeveelheid gedissipeerde energie all gevolg van verwar
ming bepaald.

Een VHOST heeft v_rscheidene komponenten die de ON-weerstand bepalen:

RK de veranderende kanaalweerltand die ontstaat door de verand_rende
kromming van de stroomrichting (van ongeveer 30 graden t.o.v. de
vertikaal bij de drain tot horizontaal door de inversielaag aan de
oppervlakte heen).

RA de weerstand die korrespondeert met de akkumulatielaag in het N
gebied onder het oxide van de gate.

RN de weerstand van de licht gedoteerde epitaxiale N- laag.

RJ de weerstand die het afknijpen van de stroom tussen de aangrenzende
P gebieden voorstelt IJFET-werking).

RJ tot Rn rekenende kunnen we de genoemde weerstanden als volgt in beeld
brengen:

RAI
RN RK

N-

METAAL

Figuur 13/2 Weerstanden in -ON--bedrijf

Nu geldt aldus: RON = RK. RA • RN

Voor hoogspanningskomponenten IVDS > 400 V) vinden we dat RN domineert.
8ij laagspanningskomponenten (VOS < 100 V), zoals de 8UZ-10. overheerst de
kanaalweerstand RK.

Inherent aan de power HOSFET struktuur is de parasitaire vertikale bipo
laire transistor tussen de uitwendige aansluitklemmen van source en drain
die gevormd wordt door de N+, p. N- en N+ lagen.
Onder statische omstandigheden schakelen we deze transistor af door kort
sluiting van emitter IN+ source) en basis IP body) met behulp van de P+
implantatie gebieden.
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Snelle veranderingen van de spanningen aan de aansluitklemmen kunnen echter
.en spanning over de basisweerstand genereren, die voldoende is om de vol
gens Gummel-Poon gemodelleerde bipolaire transistor te aktiveren.

Indien er ten gevolge van een transIent op dit punt een overspanning ont
staat, zal er .en voortijdige breakdown optreden.

Samenvattend kunnen we stellen dat het met het besproken model mogelijk
moet zijn om de fysische verschijnselen van de SIPHOS onder statische om
standigheden te beschrijven.

We kiezen echter voor een andere benadering van het probleem waarbij als
basis onderstaand model dient.
In principe gaan we nu bij het modelleren een 'curve-fitting' toepassen,
met een speciale set van funkties. De funkties kiezen we ZO, dat we ge
steund door fysisch inzicht met behulp van meetgegevens zelf de parameters
kunnen bepalen.

D

G

RD

RS

D

5

Figuur 13/3 Hodel SIPHOS lstatisch)

De elementen RD en RS staan voor de weerstanden van de elektroden bij res
pektievelijk drain en source. In feit hebben we derhalve slechts een stroom
bron en een diode die model staan voor de SIPHOS.

Het verband tussen de door de gestuurde stroombron geleverde stroom IDS en
de aangelegde spanningen VGS en VDS bepalen we uit de door de fabrikant
geleverde statische karakteristieken.
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13.1 STATISCHE BEDRIJESGEBIEpEN

In figuur 13.1/1 zien we een typische uitgangskarakteristiek van een power
HOSEET .

B

Breakdown voltage

Eiguur 13.1/1 Uitgangskarakteristiek met aanduiding van de statische
bedrijfsgebieden

We kunnen de volgende bedrijfsgebieden onderscheiden:
a. Lineair
b. Saturatie
c. Grote stroom
d. Cut off en breakdown
e. Ladingsdrager multiplikatie

Bij de SIPHOST begeven we ens gewoonlijk in de gebieden a. en b.

In gebied c. merken we dat IDS afneemt bij toenemende VDS. Dit gedrag kunnen
we niet uitsluitend toeschrijven aan de negatieve temperatuurskolfficient
van de weerstand van de HOST. Er is nog een andere oorzaak.
Indien de elektronen-koncentratie hoog wordt. kompenseren hun ladingen de
ruimtelading van het drift-gebied. Dan bewegen de elektronen zich in een
neutraal stroompad dat omgeven is door een gebied van ruimtelading. Bij
toenemende VDS groeit dit gebied waardoor het stroompad smaller wordt.
Omdat de ladingdragers zich met de saturatiesnelheid voortbewegen zal IDS
afnemen bij toenemende VDS.

In gebied e. zien we dat bij een lage stroomdichtheid IDS toeneemt bij toe
nemende VDS en dat bij een hoge stroomdichtheid IDS afneemt bij toenemende
VDS. Dit fenomeen laat zich op dezelfde manier verklaren als de in gebied
c. waargenomen verschijnselen.

Bij de SIPHOST die geschikt is voor hoge spanningen treffen we nog een
ander effekt aan, dat bekend staat onder de naam quasi-saturatie. Zoals
figuur 13.1/2 toont, verzadigt de IDS-VGS-karakteristiek niet in het quasi
saturatie-gebied.
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Figuur 13.1/2 Uitgangskarakteristiek van een hoogspannings VHOST

In dit bedrijfsgebied is de stroom lOS vrijwel onafhankelijk van de span
ning VGS. en wordt hoofdzakelijk bepaald door de spanning VOS.
Oit gedrag laat zich als voIgt verklaren:
Bij toename van de spanning VOS zullen de depletiegebieden. die de P laag
omgeven. groeien zoals aangegeven in onderstaande figuur.

DEPLET IE LAAG
PINCH
OFF

N-

W//~ffi1Wft/ffi/07#/A
METAAL

Figuur 13.1/3 JFET-funktie in quasi-saturatie bedrijf
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Derhalve zal het N- gebied tussen de twee P lagen worden samengedrukt.
Reeds eerder is er op gewezen dat deze modulatie van de weerstand zich laat
modelleren door een parasitaire JFET.

Om het model van de SIPHOS algemeen toepasbaar te maken, verwerken we hier
in drie bedrijfsgebieden:
- lineair
- saturatie
- quasi-saturatie
De hiervoor benodigde gegevens halen we uit de uitgangs- en overdrachts
karakteristiek en implementeren we in de gestuurde stroombron.
De diode in het model representeert de body-drain diode.

Terwille van de uniformiteit gaan we nu over op de naamgeving zoals die
binnen PHIlPAC gebruikelijk is. Het statische model van de SIPHOS kent dan
de in figuur 13.1/4 aangegeven komponenten.

o

G JCl l

5

DPl

Figuur 3.1/4 Hodel SIPHOS lstatisch gedrag)
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13.2 SATURATI E

In dit bedrijfsgebied gaan we uit van de overdrachtskarakteristiek. zoals
we die voor de BUZ-10 in onderstaande figuur aantreffen.

Jo
(AI

20
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II
/
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/
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Figuur 13.2/1 Overdrachtskarakteristiek BUZ-10 (VDS = 25 VI

Deze funktie kunnen we zien als de rechterhelft van onderstaande funktie:

Figuur 13.2/2 JS1 = JSB * (VGS - JST) ** JSP

Alle funkties en parameters beginnen met JS. De J staat voor stroom, de S
voor saturatie. Het cijfer dat hierop volgt is ter onderscheiding van de
funkties. De derde letter zegt iets over de specifieke eigenschap·van de
parameter.

I
I
I
I
I

JSB
JST
JSP

*
**

Beta
Threshold
Power
Vermenigvuldiging
Hachtsverheffing
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We definilren nu een hulpfunktie:

JS2 = hyp (YGS. JSD) = .5* [YGS • SQRT (YGS ** 2 • 4 * JSD ** 2)]

SQRT tweede machtswortel
JSD Delta

VGS

Figuur 13.2/3 hyp-funktie

In figuur 13/2/3 zien we een afbeelding van deze standaard-funktie binnen
PHILPAC.

Deze grafiek kunnen we naar rechts verschuiven zodat we JS3 in figuur
13.2/4 verkrijgen.

o JST VGS

Figuur 13.2/4 Yerschoven hyp-funktie

Zoals uit de volgende formule met bijbehorende grafiek blijkt, kunnen we
door een kombinatie van de funkties JS1 en JS3 de overdrachtskarakteris
tiek benaderen.

JS3 = hyp (YGS - JST. JSD)
JS = JSB * [hyp (YGS - JST, JSO)] ** JSP
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13.3 LINEAIR

In het linaire bedrijfsgebied maken we gebruik van de uitgangskarakteris
tiek van de BUZ-10, die in figuur 13.3/1 is afgebeeld.
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Figuur 13.3/1 Uitgangskarakteristiek BUZ-10

Bij konstante VGS beneden een zekere VDS wordt de stroom redelijk lineair
afhankelijk van VDS. In dit lineaire gebied draagt de FEl zich als een
Ohmse weerstand.

De spanning VDS grens, die de grens vormt tussen lineair en gesatureerd
bedrijf, is afhankelijk van VGS. De waarden in onderstaande tabel kunnen
we aflezen uit de uitgangskarakteristiek van de BUZ-10.

VGS (V] VDS grens (V]

4.0 1.0
4.5 1.2
5.0 2.3
5.5 3.8
6.0 4.3
6.5 4.6
1.0 5.0

label 13.3/2 VDS grens tegen VGS

We kunnen VDS grens benaderen door een van VGS afhankelijke eerste orde
funktie:
Stel: JL1 = VDS grens (voor 4 i VGS i 11

JLA : konstante
JLB = konstante

Dan JL1: JLA * VGS + JLB
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Deze funktie is weergegeven in onderstaande grafiek.

VGS ..
JLA=TAN(a)

Figuur 13.3/3 Benadering van VDS grens voor 4 ~ VGS ~ 7

De konstanten JLA en JLB laten zich met de methode der kleinste kwadraten
bepalen. Zoals later zal blijken realiseren we in dit geval een regressie
koAfficient van 0.97.

Voor JLC geldt: JLC = JLB/JLA

Deze benadering van VDS grens stemt slechts met de realiteit overeen indien
VGS groter is dan JLC. Daarom konstrueren we een nieuwe funktie die geldig
is voor willekeurige VGS:

Stel: JLG = VDS grens (voor willekeurig VGSI

JLC
JLB

VGS
~

JLA =TAN (a)

Figuur 13.3/4 Benadering van VDS grens voor willekeurige VGS

Oeze funktie kunnen we eenvoudig met de hyp-funktie realiseren:

JLG = JLA t hyp (VGS - JLC,.1) +.1
= JLA t hyp (VGS - JLB/JLA,.1) +.1

Het linea ire- en saturatie bedrijfsgebied inklusief de overgangsfase,
kunnen we benaderen door de stroom volgens de -saturatiefunktie- JS te
vermenigvuldigen met de te creAren -lineair-funktie- JL, waarbij JL
het volgende verloop dient te hebben:
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- J LG

-1

JLG VDS•

Figuur 13.3/5 "Lineair-funktie" JL

De funktie JL realiseren we m.b.v. de funkties JL2, JL3 en JL4, welke zijn
aangegeven in figuur 13.3/6

VDS
•

JLG

-- .... ,, ,, ,,. __ . __ ._.,_.
-JLG '

o

Figuur 13.3/6 Hulpfunkties JL2, JL3 en JL4 ter konstruktie van JL

hyp (VDS + JLG, JLD)
= -hyp (VDS - JLG, JlO)
= - JLG

JL2 =
JL3
JL4

JL = (JL2 + JL3 + JL4)/JLG

JL = (hyp(VDS + JLG. JLD) -hyp (VDS-JLG, JLD) - JLG 1 /JLG

Met de konstante JLD kunnen we de kromming van de funktie JL (VDS1 in de
buurt van VDS = JLG instellen.
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13.4 QUASI-SATURATIE

De werking in dit bedrijfsgebied is al geillustreerd m.b.v. de uitgangs
karakteristiek in figuur 13.1/2. We kunnen de afknijpende werking van de
parasitaire JFET ook in de overdrachtskarakteristiek tonen.

o JST JQS VGS
~

Figuur 13.4/1 Overdrachtskarakteristiek met quasi-saturatie-effekt

In figuur 13.4/1 zien we dat er bij toenemende VGS, vanaf de drempelspan
ning JST, een stroom IDS gaat vloeien, welke dan sterk gaat toenemen, tot
dat VGS JQS is gepasseerd. JQS is de drempelspanning voor VGS waar het
quasi-saturatie-effekt zijn intrede doet.

De overdrachtskarakteristiek hebben we al gelmplementeerd m.b.v. de
saturatie-funktie JS.
Om ook het quasi-saturatie verschijnsel hierin te verwerken. kunnen we in
de funktie JS de spanning VGS substitueren door een funktie van VGS.
Deze funktie zou het in figuur 13.4/2 geschetste verloop kunnen hebben.

-JQS

JQS VGS.,

Figuur 13.4/2 JSQ (VGS)

Deze funktie zit standaard in PHILPAC en wordt aangeroepen door de instruk
tie:

SAT (VGS. JQS, D. DINF).

VGS lopende variabele
JQS saturatiepunt
o ins telling diepte van knik
DINF instelling tan

11



De funktie wordt als voIgt beschreven:

SAT (VGS, JQS. 0, OINFI = .5* {SQRT [(VGS+JQSI**2 + O**2]} + OINF * VGS

PHILPAC eist bij gebruik van deze funktie dat slechts VGS varia bel is
terwijl JQS, 0 en OINF konstanten moeten zijn, omdat er anders problemen
ontstaan bij het differenti~ren tijdens simulatie.
(Oaarom konden we in het vorige hoofdstuk deze funktie niet toepassen).

Over het algemeen verloopt het quasi-saturatie-verschijnsel minder abrupt
bij hogere JQS. Oerhalve is het wenselijk om 0 afhankelijk te maken van JQS.

We verkrijgen zo:

JSQ = SAT(VGS, JQS. JQS/JQA, 01

Nu stellen we met JQA de kromming van de knik in.

Het verloop van JSQ voor VGS kleiner dan JST is in feite niet belangr~jk.

omdat er dan toch geen stroom IDS vloeit.

Omdat het bereik van JSQ voor aIle VGS nu beperkt is, besparen we binnen
PHILPAC rekentijd.

Bij aanpassing van de saturatie-funktie JS volgens bovenstaande methode,
dienen we ook de lineair-funktie JL te modificeren. In plaats van VGS
vullen we een funktie van VGS in:

JLQ = SAT(VGS. JQS. JQS/JQI, 01

Ais we dit achterwege laten verschuift VOS grens, de grens tussen lineair
en saturatie bedrijf. afhankelijk van VGS, zelfs voor VGS groter dan JQS
(quasi-saturatiel. In figuur 13.1/2 kunnen we duidelijk vaststellen dat in
quasi-saturatie-bedrijf deze VOS grens vrijwel konstant blijft.

13.5 STATISCH GEDRAG HET PHILPAC

Het totale statische gedrag laat zich beschrijven volgens:

JC1 =JS*JL

JS = JSB * [hyp(JSQ-JST, JSOIJ ** JSP

JL = [hyp(VOS + JLG, JLOI -hyp (VOS - JLG, JLOI - JLG ] IJLG

JSQ = SAT (VGS, JQS. JQS/JQA, 01

JLG = JLA * hyp (JLQ-JLC, .11 +. 1

JLQ = SAT (VGS. JQS, JQS/JQI, 01

VGS = V2

VDS = V3

IDS = JC1
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13.6 PARAMETERlIJST SIPMOS STATISCH

JS

JSB
JSD
JSP
JST

JlG

JlA
JlB

Jl

JlD

JSQ

JQS
JQA

JlQ

(JQSI
JQI

V21

V22

V23

V24

V25

Saturatie

VDS grens (saturatie/lineairl t.b.v. lineair

lineair

Quasi-saturatie t.b.v. saturatie

Quasi-saturatie t.b.v. VDS grens

13.7 PARAMETERWAARDEN BUZ-10 STATISCH

Saturatie

JSB 1.5
JSD 0.2
JSP 1.9
JST 3.0

VDS grens

JlA 1. 5
JlB -5.0

lineair

JlD 0.5

Quasi-saturatie t.b.v. saturatie

JQS 15.0
JQA B.O

Quasi-saturatie t.b.v. VDS grens

JQI 16.0
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13.8 TEST STATISC" 'EDRAG VAN SIHULATIEHODEL

H.t Itltilch g.drlg Vln onl mod.l kunn.n w. b.oord.l.n door in PHILPAC
d. ov.rdrlchtl- .n uitglnglklrlkt.rilti.k.n t. Ilt.n Ichrijv.n.

N

"""
C

II •
(I) 0
c
>
It

Ill::
LaJ
~
~I C)

E •
C c
« Ii
c I
Q.

..
en V'
0 lD... > 0

•U. til C
0 ~ 0

til ~

%: IX' I
Q. L.J
cr >
a::
L!)

13.8.1 Oy,rdrlcbtsklrlkt,risti'ken

Hi.r b•• chouw.n w. IDS (ViSJ'
, VDS

D. g.limul••rd. klrlkt.rilti.k.n zijn t. vind.n bij hoofdltuk 21.1.
D. klrlkt.rilti.k m.t VDS • 20 V III plrlm.t.r il w••rg.g.v.n in figuur
13.8.1/1. W. kunn.n hi.r duid.lijk d. dr.mp.llplnning .n h.t qUI.i-lltU
rlti.-.ff.kt wllrn.m.n.

I I
I • .. I
I 11 I
I • I
I • I

C I I
• + .. +

Q I ... I
o I I
o-f I .. I

I I
I ... I
I • I
I .. I
I I

CI I ... I
• + • +

o I • I
Ii'l I I
I" I
I.. I
I 11 I
I .. • I
I" I
I ... ... I
I • • I
+ ... " .. " .. +
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
+ +
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I+ •••• , •••••• ilI ,. " ••••••••••••••••••••••• f ••••• , I' •••••• , •• " •••• II. , ••••••

Ii'lOIi'lO~C~Nn~~~~ooli'l~n~Ii'l~~o-f~~~~~~~~NN~~~1i'l

n~~~~~Ii'l~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~Ii'lN~Ii'l~~~

Nn.~Ii'l~N~~NC~~O.~N~Ii'l~~~~~~O~Ii'l.n~~Ii'l~~~O

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
~'" ClI")~1" JU l~ o~ a;l N\,jJN~"'\1'U1'\l0' r- ~ C'I ~.nJ\,jJ~ U:~a:> am- IT' IT \1'tt'o
~a;,~ o-fo-f~NN"'I")ct~1i'l~~""CIOIT'·OO~NNNNNNNC\JNN'"

~ ~_o-f~o-fo-f~o-fo-f~~o-f~o-f

QOCOCQCCQOQQOOOQQCOOQOCOOOOOOOOOQQCO~

(/) OOOQCClOOCOOOQOQQOOOOOOC:U::H:~QQOOOQooc:>oC/O

u: ':HrJ ~lf)Q l!~<.:) 1f-'OlfllJIi'lO~CJIi'l 0 \(IClU1 CJU"' OIt10&/: C'III CIC CIl1 OI.(H...' ~CJ
> •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NN~~~~Ii'lIi'l~~~~~~~~CQ~~NN~"'~~~Ii'l~~~~~~~D"O
~~~~~~~~o-f~~o-f~~~~~o-f~~N

Figuur 13.8.1/1 i.limul.rd. ov.rdrlchtlklrlkt.rilti.k. IDS(ViSJ'
'VDS • 20 V

80



-w·•GRaPH OF IDS(VDS.\VGS=E2 ·~ N....
a VERSUS Vn5 col z
c • • • c
C :::lI •... o.ry!) 5.00 10.00 15.(JO ~ ... Of

2.'50 7.5" 12.50
.... c ....- ........ n

w VQS :::lI. :::lI ':I

· .~ ~

• +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---- .~a. •· O.C'OC' '57.058 A .. ...... :::lI
N 250.000 ML 646.031 Hl

......- • I .... a I- 500.00 (I ML 1.29? • • • •
750.000 ~L 1.936 • :::lI~.·........ a.

1ft 1. roo 2.580 • • • !I •• 1.250 3.221
... K" C.. * ... •.... 1 • "l(l (l 3.86Q • ...... •

!I 1.750 4.496 • • •• :::lI
C ~ ... a.... 2.GOO 5.12E • c.a. •• 2.250 5.750

....... n
• .... .10 ':I... 2.~(j(l E.365 • ~.~ ~

a. 2.750 6.967
.... .,..

• .... ..... 0

3.000 1.551 *
I •• 'a

c:
3.250 8.108

.,. ... ~.... 4 .. .a.~ a.
~ J. ~G (I 8.621 : .... a. • •10 3.750 '5.091 · ... .... ...

• · .. ....:::lI .... ...
:::lI ... Ol' 0 9.484 · .. u. • c:
ID · ~ ... ~ :::lI.. 4.25 (l 5.79 f .. .... .... ~

~ 4.~lJO 10.029 • ... 1010. ~

• 4.750 10.199
oc~ ....... ..
• C • •• 5. (100 10.321 • a. ... :::lI

~

~ 5.250 10.411 .. :::lI-N -• 5.500 10.47~ .. .w .... 'ClI... 5.750 10.529
. • • u. '".... .. ....:::lI -• 6. GOO 10.569 * · <

~ 6.250 10.601
CNO 'ClI.... * o -~ '"• 6.500 10.621 · • ... -a -

~ 6.150 10.64'9 · • • .--• :::lI :::lI <
7. (100 10.E66 · * · zoen- · ...·iI In
7.'50 10.682 ·'ClI · .. • •

'" 1. 5Q (I 10.695 · *
... :::lI- ·7.750 10.706 ·< · • ~ ....

'ClI R. GOO 10.11~ · • o :::lI

'" · iI
8.250 10.724 * ~'a

Po. 50 0 10.732 .. •
8.750 13.738

a. ...
< * • •en 9. POO 10.744 • ID

'" 9.250 10.753
o ...

• - * C •- 9. ~O (l 10.755 • • •• 9.750 10.759
........ 0

crt 10.COO 10.76~ ..
• N:::lI -

< +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---- o·
N



13.8.3 Konklusie

Uit een vergelijking met de fabrieksgegevens van de BUZ-10 blijkt. dat de
gesimuleerde karakteristieken kwalitatief overeenstemmen. Het kwantita
tieve verschil kan worden verkleind door betere keuze van de parameters.
Yoor onze toepassing is het resultaat bevredigend te noemen.

We hebben bewust machtreeksontwikkelingen van hoge orde vermeden, door
de karakteristieken te benaderen met eenvoudige wiskundige funkties (b.v.
ARCTANI waarvan het verloop duidelijk is.
Haast voordelen zoals die besproken worden in hoofdstuk 15. bezit deze
methode ook nadelen. Karakteristieke verschijnselen zijn nu niet gekop
peld aan fysische elementen, maar aan wiskundig funkties.
Bovendien zijn er ten behoeve van de optimalisering van de parameters
geen standaard iteratieprogramma's verkrijgbaar.
Yoor het gebruik van machtreeksontwikkelingen zijn deze weI beschikbaar.
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14 FYSISCHE ANALYSE EN HODELVORHING VAN DYNAHISCH GEDRAG VAN SIPHOS
=:=:::==============:========:::==========:=:===================

We gaan hierbij weer uit van onderstaande dwarsdoorsnede:

N-

N..

W~/7ff//W//W/~A
METAAL

Figuur 14/1 Dwarsdoorsnede SIPHOS

Het dynamische gedrag wordt grotendeels beheerst door diverse parasitaire
kapaciteiten, die er de oorzaak van zijn dat we tussen de aansluitklemmen
spanningsafhankelijke kapaciteiten waarnemen.
Daarnaast dienen we nu ook de invloeden van de behuizing en de bedrading
te verdiskonteren.

De waargenomen dynamische effekten kunnen we simuleren door toepassing
van onderstaand model.

Vl •
CDG

G
L1 Rl

• •

R2 L2
o

CGS V2 V3 CDS

R3

L3

S

Figuur 14/2 Dynamisch model SIPHOS
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De invloeden van de behuizing en de bedrading worden vertegenwoordigd
door de drie spoelen en de drie weerstanden.

Het gedrag van de eigenlijke SIPHOS wordt door de drie kondensatoren
voorgesteld.

Bij de nu volgende analyse inzake deze kapaciteiten. verwaarlozen we het
effekt van de spoelen en weerstanden. zodat:

VDG = V1
VGS = V2
VDS = VJ

14.1 GATE-SOURCE KAPACITEIT

De gate-source kapaciteit bestaat uit verscheidene komponenten. welke
zijn aangegeven in onderstaande doorsnede van de SIPHOS.

Figuur 14.1/1 Parasitaire gate-source kapaciteiten

C1 Het dikke silicium-oxide doet hier dienst als diOlektrikum, de
·platen· van de kapaciteit bestaan uit de gemetalliseerde source
en het poly-silicium van de gate. De bijdrage van C1 is konstant.

C2 Hier worden de platen gevormd door de gate en de N+ zone onder de
rand van de gate. Het diAlektrikum bestaat uit de hiertussen ge
legen dunne laag silicium-oxide. De bijdrage van C2 is konstant.

C3 Als diOlektrikum wordt hier het silicium-oxide gebruikt dat de
gate omzoomt. Deze bijdrage is konstant.

C4 De gate doet weer dienst als plaat. Het diAlektrikum wordt nu ge
vormd door het dunne silicium-oxide onder de gate en een deel van
het kanaal. De rest van het kanaal vormt de andere plaat met ver
binding naar de source. Vanwege deze konfiguratie mogen we verwach
ten dat de kapaciteit in geringe mate ongeveer lineair afhankelijk
zal zijn van de uitwendige gate-source spanning.

Het betrekking tot het intrinsieke kanaalgebied mogen we stellen
dat er in het cut-off bedrijfsgebied geen inversielading aanwezig
is.
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Er is echter ruimte-Iading die te wijten is aan de lading in het
gebied van het bulk-kanaal.
Indien de SIPHOS in lineair- of saturatie-bedrijf werkt. blijft de
ruimte-Iading in het kanaal redelijk konstant. hoewel de lading
van het gelnverteerde kanaal ongeveer lineair toeneemt met VGS.

Dit leidt tot een tamelijk konstante totale waarde van de intrin
sieke gate-source kapaciteit. die slechts in geringe mate lineair
afhankelijk is van de gate-source spanning.

14.2 DRAIN-GATE KAPACITEIT

De kritische drain-gate kapaciteit (Hiller kapaciteit of feedback kapa
citeit) bestaat in hoofdzaak uit drie komponenten die zijn weergegeven
in figuur 14.2.1.

I G
C6 C5

Figuur 14.2/1 Parasitaire drain-gate kapaciteiten
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C5
C7
C6 en CB

de oxide kapaciteit tussen gate en bulk.
de oxide kapaciteit tussen gate en aktief kanaal
korresponderen met de kapaciteiten die ter plaatse gevormd
kunnen worden.

De drain-gate kapaciteit is afhankelijk van de drain-gate spanning en de
gate-source spanning. Om het verloop van de kapaciteit te onderzoeken
beschouwen we drie waarde-bereiken van de gate-source spanning. die elk
korresponderen met de aktie van een set parasitaire kapaciteiten.

14.2.1 0 < VGS < JST

JST is de drempelspanning van de FET. welke bij de BUZ-10 ongeveer 3 Volt
bedraagt. Omdat VGS kleiner is dan JST, zal het aktieve kanaal verarmd
zijn (depletie) zodat het niet geleidend is. Kapaciteiten C7 en CB spelem
nu geen rol. Dit is in figuur 14.2.1/1 geillustreerd.

,
/ G

~p

N-

Figuur 14.2.1/1 Detail SIPHOS. 0 < VGS < JST

COG is nu uitsluitend afhankelijk van de drain-gate spanning. Het gedrag
laat zich verklaren uit de werking van C5 en C6.
C5 vertegenwoordigt de konstante oxide kapaciteit. C6 is afhankelijk van
de drain-gate spanning (vanwege akkumulatie onder de gate).

Bij negatieve VDG zal er onder het silicium-oxide (onder de gate) een
verrijkingslaag (akkumulatie) ontstaan. die goed geleidend is.
Dit betekent dat de kapaciteit C6 verdwijnt.
De totale drain-gate kapaciteit bestaat nu uit C5.

8ij (genoeg) positieve VDG zal er een verarmingslaag onder het oxide
worden gevormd. waardoor kapaciteit C6 ontstaat. Omdat C5 en C6 in serie
staan neemt de totale drain-gate kapaciteit af.

Het algemene verloop van COG is in figuur 14.2.1/1 weergegeven.

o COGS VOG...
Figuur 14.2.1/2 COG (VDG), 0 < VGS < JST

Bij de interne drempelspanning COGS (- .5 Volt) vinden we het buigpunt in
de karakteristiek.
De maximale kapaciteit is ongeveer de oxide kapaciteit C5.
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Nu wordt het aktieve kanaal gelnverteerd. oit betekent dat nu ook C7
en C8 een rol van betekenis gaan spelen.
Een verhoogde VGS zal een sterkere inversie van het kanaal geven.
Uitgaande van konstantie VGS en variabele VoG krijgen we het volgende
verloop van COG.

I <: >IT
CDG1

/ \
1\

~
-VGS 0 COGS VDG..

Figuur 14.2.2/1 COG (VoGI, VGS 2 JST

oeze karakteristiek kunnen we opsplitsen in twee delen. In deel I groeit
de tot ale N-laag onder de gate omdat nu ook het aktieve kanaal sterker
gaat inverteren bij toenemende VoG.
In gebied II treffen we het verloop aan zoals bekend uit hoofdstuk 14.2.1
Door toenemende VoG verrijkt de laag onder het oxide waardoor de waarde
van C6 afneemt. Een en ander is weergegeven in figuur 14.2.2/2.

G

~N-

N-

Gebied I

N-

N-

Gebied II

Figuur 14.2.2/2 Details SIPHOS, VGS 2 JST
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Bij negatieve VGS zal het aktieve kanaal onder het oxide londer de gate)
akkumuleren tot p. gebied. Bij verhoging van VOG boven COGS zal de laag
onder het oxide tussen de P gebieden inverteren tot p-. waardoor COG af
neemt. We krijgen dan de onderstaande situatie.

N-

Figuur 14.2.3/1 Detail SIPHOS, VGS ~ 0

Er wordt nu onder het oxide een P- kanaal geschapen dat in verbinding
staat met de source. Nu kunnen er vanuit de source minderheids-ladings
dragers worden aangevoerd, zodat we een extra verhoogde VOG nodig hebben
om de depletielaag te laten groeien. Oit resulteert in een naar rechts
verschoven karakteristiek van COG als funktie van VOG.
De omslagspanning COGS wordt bij negatieve VGS verhoogd.
Grafisch is dit in figuur 14.2.3/2 duidelijk gemaakt.

COGt CDGSl
-....
'\
"--

o COGS VOG 0 VGS> ..

Figuur 14.2.3/2 COGS IVGS), VGS ~ 0

Het verband van VOGG IVGS) is niet eenvoudig te voorspellen.

Het tot ale gedrag van COG voor elke VGS wordt getoond met de vier
karakteristieken in de figuren 14.1.4/1 tIm /4.

De waarden van de diverse parameters en konstanten worden later bepaald.
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CDGf
CDGMA R

CDGMI

-VGS o COGS VDG..
Figuur 14.2.4/1 COG (VOG, COGMAR, COGS, COGMAL, COGMI)

I

CDGMAR

o

CDGMlY
CDGMtRMI

JST VGS~

Figuur 14.2.4/2 COGMAR (VGS)

CD ,MALt

CDGMALMA

\ I CDGMALMI

CDGMALS 0

Figuur 14.2.4/3 COGMAL (VGS)

VGS
~

o

CDGSMI

VGS..
Figuur 14.2.4/4 COGS (VGS)
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14.3 PRAIN-SOURCE KAPACITEIT

De drain-source kapaciteit kunnen we verdelen in twee komponenten. zoals
zichtbaar is in figuur 14.3/1.

N-

N..

METAAL

Figuur 14.3/1 Parasitaire drain-source kapaciteiten

Deze twee komponenten C9 en C10 vormen samen de depletie kapaciteit van
de parasitaire diode. die zijn ontstaan vindt in de P+/N- junktie.

Het gedrag van CDS is eenvoudig te modelleren door in het simulatiemodel
CDS te vervangen door een (junktie-) diode.
In het algemeen zal de drain-source kapaciteit van de drain-source span
ning afhankelijk zijn volgens onderstaande karakteristiek.

CDst

o

Figuur 14.3/2 CDS (VDS)

VDS -..

90



Als de diode in sper wordt bedreven is de kapaciteit laag. Bij het in ge
leiding sturen neemt de kapaciteit sterk toe om daarna weer te stabilise
ren voor sterk negatieve VDS. Deze grote negatieve spanningen zullen in
de praktijk niet optreden omdat er dan een vernietigende stroom door de
diode zou moeten lopeno

Ten opzichte van het gedrag van de depletie-kapaciteit van de gewone
PN-junktie zal er een geringe afwijking bestaan als de SIPHOS in (voor
waartse) geleiding komt. Vooral in het lineaire bedrijf~gebied bij lage
VDS zal de parasitaire kapaciteit C10 effekt kunnen uitoefenen, vanwege
de veranderende ruimte-lading in het aktieve kanaal. Zoals later uit de
metingen zal blijken, is deze invloed verwaarloosbaar.

14.4 HETINGEN OYNAHISCH GEpRAG SIPMOS (BUZ-10)

Om het dynamische gedrag van de BUZ-10 kwantitatief juist te modelleren
voeren we een reeks metingen uit. Voor de drie kapaciteiten behandelen
we nu afzonderlijk de sub-modellen die deel zullen gaan uitmaken van
het hoofdmodel.

14.5 GATE-SOURCE KAPACITEIT

Uit de fysische verklaring van de gate-source kapaciteit is gebleken dat
we die redelijk kunnen benaderen door een konstante, indien we de geringe
lineaire afhankelijkheid t.o.v. VGS verwaarlozen.

Het gebruikmaking van de volgende fabrieksgegevens kunnen we CGS bepalen.

Kondities : f = 1 HHz, VGS = 0 V en VOS = 25 V.

Cis
Cos
Crs

ingangskapaciteit
uitgangskapaciteit
feedbackkapaciteit

typo
typo
typo

1500 pF
400 pF
120 pF

Tabel 14.5/1 Gegevens BUZ-10 (Philips)

Onder deze voorwaarden geldt bij benadering:

Cis = CGS + CDG
Cos = COS + COG
Crs = COG

Oaarom mogen we stellen:

CGS = Cis - Crs
CGS = 1380 pF

In het vervolg gaan we uit van

CGS = 1.4 nF
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14.6 DRAIN-GATE KAPACITEIT

Bij alle kapaciteitsmetingen maken we gebruik van een MLF-IMPEDANCE
ANALYSER M van het merk Hewlett L Packard, type HP 4192A. Met deze micro
processor-gestuurde meetbrug kunnen we nauwkeurig kapaciteiten meten.
Het meetsignaal is een sinusgolf waarvan we amplitude en frekwentie kun
nen instellen. Tevens bestaat de mogelijkheid hierop een gelijkspanning
te superponeren, zonder de kapaciteitsmeting te verstoren.
Bij alle experimenten bedraagt de meetfrekwentie 100 kHz en de amplitude
10 mV rms.

De eerste set metingen is uitgevoerd volgens onderstaande schakeling.

BUZ 10

•
HP~92A VGS

•

VDS

Figuur 14.6/1 Meetopstelling ter bepaling van (CGS+CDG) (VOS) I
IVGS

De laboratorium-voeding, waarvan de spanning instelbaar is, vormt voor
de wisselspanning een kortsluiting.
Met de meetbrug meten we daarom CGS II COG, zodat:

Cgemeten = CGS + COG

De figuren 14.6/2 en 14.6/3 tonen karakteristieken met VGS als parameter
en VDS als lopende variabele.
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14.6.1 0 < VGS < JST

De grafieken in dit bereik kunnen we herleiden tot onderstaande voor
stelling:

VOGWo COGS=O.5

COGMI=O,2

COG (nF) f COGMAL =',6

Figuur 14.6.1/1 COG (VOGI

De gemeten grafieken schuiven we over de waarde van CGS (1.4 nFI naar
beneden. Als nieuwe variabele kiezen we VDG volgens:

VDG = VOS - VGS

In overeenstemming met de theoretische analyse vinden we het buigpunt van
de funktie bij:

VOG = COGS = .5 Volt

De maximale en minimale waarden van COG noemen we resp. COGHAL en COGHI.

In dit bereik herkennen we ondergetekend verloop.

'0 VDS(V)
~

9876532

VGS (V):

,o

,

4

2~~-:::;;:;--o;;;;::::_--+---fr-+-~----------

3

CDG (nF)i6 T------::::-~--+--+----------
5

Figuur 14.6.2/1 COG (VOSII
IVGS

VGS 2. JST
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Als nieuwe variabele kiezen we weer VDG i.p.v. VDS.
In het algemeen tekent zich nu het verband af dat is weergegeven in
figuur 14.6.2/2.

CDGt
CDGM R

CDGMI

-VGS o CDGS=O,5 VD~)

Figuur 14.6.2/2 CDG (VDGI/VGS, VGS ~ JST

De plaats van het buigpunt op de VDG-as en de hoogten van de twee asymp
toten CDGMAL en CDGMI veranderen niet t.o.v. de vorige situatie.

Er is echter wel een nieuw ma~imum CDGMAR gelntroduceerd. Zoals gezegd.
dankt deze zijn bestaan aan de vergroting van de totale o~ide kapaciteit
t.g.v. de kanaalinversie.
Figuur 14.6.2/3 toont in hoeverre CDGMAR van VGS afhangt.

2V

CDGMAR(nFlf

CDGMARMA

/, .7

CDGMARMI

0
JTTC~ARS VGS(V)•

r- ,

Figuur 14.6.2/3 CDGMAR (VGSI
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14.6.3 ~~~_~_~

In dit bereik kunnen we de grafieken herleiden tot figuur 14.6.3/1 door
VOG weer i.p.v. VOS als variabele te kiezen.

COGMI

o COGS

Figuur 14.6.3/1 COG (VOGI, VGS ~ 0

VOG

In tegenstelling tot de vorige situaties is het buigpunt COGS nu afhanke
lijk van VGS.

In onderstaande tabel Z1Jn enkele waarden gegeven die korresponderen met
figuur 14.6/2, en inzicht verschaffen omtrent de relatie tussen COGS en
VGS.

VGS (V I COGS ( VI COGS' ( VI

0.0 0.5 0.5
-2.0 2.7 2.5
-3.0 6.2 6.5
-4.0 12.3 12.5
-4.5 16 . 1 16.3
-5.0 20.5 20.5
-5.5 25.5 25.3

Tabel 14.6.3/2 COGS (en COGS' I tegen VGS

We kunnen COGS als funktie van VGS benaderen door een machtreeksontwikke
ling van VGS tot en met de tweede orde:

COGS = COGSA * VGS ** 2 + COGSB * VGS + COGSC

Een goede keuze van de konstanten is:

COGSA = 1.0
COGSB = 1.0
COGSC = 0.5

De waarden van COGS die we met de formule hebben berekend hetenin de
tabel COGS'.

Grafisch ziet het verband COGS (VGS) er als volgt uit:
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CDGSMI

o VGS..
Figuur 14.6.3/3 (COGS (VGS). VGS.i 0

In figuur 14.6/3 kunnen we tevens vaststellen dat COGMAl afhankelijk is
van VGS. Oit verband komt duidelijker uit in figuur 14.6.3/4.
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Hier zijn we uitgegaan van onderstaande opstelling:

~
r-

BUZ10
f--

I •
HP4l92 A VGS

I -

Figuur 14.6.3/5 Heetopstelling ter bepaling van (CGS+CDG)IVGS)1
IVDS : 0 V

Door middel van de kortsluiting is VDS konstant gelijk aan 0 Volt. Nu is
VGS de lopende variabele. In feite meten we nu CDGHAL als funktie van VGS:

\/
CDGMALS 0

Figuur 14.6.3/6 CDGHAL (VGS)

CDGMALMA

CDGMALMI

VGS

Haximum en minimum van CDGHAL zijn CDGHALHA en CDGHALHI. De knik treedt
op bij VGS : CDGHALS.

Door fysische beschouwing van de SIPHOS-struktuur en analyse van de meet
resultaten, die grafisch zijn vastgelegd in de figuren 14.6.2, 14.6/3 en
14.6.3/4. hebben we ons een beeld kunnen vormen van het gedrag van de
drain-gate kapaciteit.

Door middel van een extra meting verifi~ren we dit gedrag nog eens. We
passen weer de meetopstelling van figuur 14.6/1 toe.
Deze keer kiezen we VDS konstant 15 Volt terwijl we VGS vari~ren.

Zo verkrijgen we figuur 14.6.4/1. waarin ICGS + COG) IVGS) I
IVDS : 15 V

is opgetekend.
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We kunnen drie gebieden onderscheiden.

Voor VGS < -S V is COG konstant hoog.
Dit stemt overeen met figuur 14.6/2, aIle kurves met VGS <-S V hebben bij
VOS = 1S V dezelfde hoge waarde.

Voor het trajekt -S V ~ VGS < JST = 3 V zien we een snelle daling van COG
in figuur 14.6.4/1. Hetzelfde effekt treedt in gelijke mate in figuur
14.6/2 op.

Voor VGS ) JST konstateren we een stijging van COG. Ook in figuur 14.6/2
zien we dat de lijnen voor deze waarden van VGS hoger komen te liggen bij
VOS = 1S V.

We mogen derhalve stellen dat de metingen tot dusverre aIle met elkaar
stroken. We gaan nu het gedrag van COG in PHILPAC implementeren.

Als basis dient de algemene grafiek van COG (VOG, VGSI in figuur 14.2.4/1.
Om deze karakteristiek te realiseren in PHILPAC introduceren we twee hulp
funkties: COGI en COGII.

In figuur 14.6.4/2 is de grafiek nogmaals afgebeeld inklusief een aandui
ding van de gebieden waar de hulpfunkties voor zijn gekre~erd.

CDGMAR

COGn

COGMAL

COGMI

-VGS
-VGS.,

o COGS VOG..

Figuur 14.6.4/2 COG (VOG. COGHAR, COGHAL, COGH I I

COGI dient ongeveer onderstaand verloop te kennen.

-i\".E CDGHA::HELLING

COGMI '-

o COGS VOG ~

Figuur 14.6.4/3 COGI (VOGI
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COGI wordt beschreven door:

COGI = COGHI • (COGHAR-COGHII * {.5 • AlAN [COGHA*(-VOG.COGSI] 1 PI

De grootte van COGHA is even redig met de helling rond het buipunt COGS.

Hulpfunktie COGII is in figuur 14.6.4/4 afgebeeld.

1

_VGS.l 0

Figuur 14.6.4/4 COGII (VOGI

COGII laat zich in PHILPAC uitdrukken door:

VDG

COGII = { .5 • ATAN [COGHB * (VOG • VGS -11] 1 PI } **2

Het COGHB stellen we de helling rond het buigpunt in.

Nu zijn we in staat om een formule te konstrueren voor COG:

COG = (1-COGIII * COGHAL • COGII * COGI

We gaan nu over tot het bepalen van een expressie voor COGMAR. Oit proces
bestaat uit het stapsgewijs aanpassen van de in PHILPAC aanwezige satura
tiefunktie zoals wordt uitgebeeld in de volgende illustraties met bijbe
horende funktiebeschrijvingen.

CDGMARS/2
'CDGMARB ::KROMMING

VGS.

Figuur 14.6.4/5 F1 = SAT (VGS. COGHARS/2, COGHARB,OI
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CDGMARS/2

o VGS
~

Figuur 14.6.416 F2 = SAT (VGS-JST, CDGMARS/2, CDGMARB, 01

o VGS
~

Figuur 14.6.4/7
F3 = .5 + SAT (VGS-JST-CDGMARS/2, CDGMARS/2, CDGMARB, OI/CDGMARS

CDGMARf
CDGMARMA

CDGMARMI

o JST

CDGMARS/2

VGS
~

Figuur 14.6.418 CDGMAR (VGSI

CDGMAR in figuur 14.6.4/8 laat zich tenslotte beschrijven door:

CDGMAR = CDGMARMI + (CDGMARMA + CDGMARMII *

[.5 + SAT (VGS-JST-CDGMARB/2, CDGMARS/2, CDGMARB, 01 1 CDGMARS ]

Aan de hand van een soortgelijk proces bepalen we een uitdrukking voor
CDGMAL. Deze keer gaan we echter uit van een e-macht.

104



-2 -1 2

Figuur 14.6.4/9 G1 = EXP (-VGS ** 21

CDGMALH: :HELLlNG--+

CDGMALS o VGS.

Figuur 14.6.4/10 G2 = EXP {-[COGHALH *(VGS-COGHALSll **2}

CDGMALH-\ I
CDGMALS 0

CDGMALMA

CDGMALMI

VGS ..
Figuur 14.6.4/11 COGHAL (VGSI

COGHAL in figuur 14.6.4/11 representeren we met de expressie:

COGHAL = COGHALHA - (COGHALHA - COGHALHII *

EXP {-[COGHALH * (VGS - COGHALS) ] ** 2 }

Tot slot dienen we nog een expressie te vinden voor COGS, die strookt met
de grafiek in figuur 14.6.4/12.
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CDGSMI

o

Figuur 14.6.4/12 COGS (VGSI

Voor COGS geldt:

VGS..

VGS ~ 0
VGS 1. 0

COGS = COGSA * VGS ** 2 + COGSB * VGS + COGSHI
COGS = COGSHI

We maken gebruik van de in PHIlPAC aanwezige hyp-funktie.

CDGSD

VGS ..
Figuur 14.6.4/'3 H1 = hyp (VGS, COGSOI

Oeze funktie spiegelen we in de vertikale as zodat we figuur 14.6.4/14
verkrijgen.

VGS ...

Figuur 14.6.4/14 H2 = hyp l-VGS. COGSOI
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COGS kunnen we nu in de volgende formule gieten:

COGS = CDGSA * [ hyp (-VGS. CDGSDI ] ** 2 -

CDGSB * hyp (-VGS. CDGSDI + CDGSHI

Hiermee is dan uiteindelijk COG volledig gedefini~erd als funktie van de
spanningen VDG en VGS.

14.7 DRAIN-SOURCE KAPACITEIT

Om de drain-source kapaciteit te bepalen gebruiken we onderstaande meet
opstelling.

BUZ10

•

VGS

•

VDS HP4192A

Figuur 14.7/1 Heetopstelling ter bepaling van (CDS+CDGI(VDSI I
IVGS

De laboratorium-voeding vormt voor wisselspanning een kortsluiting zodat
we met de meetbrug CDS parallel aan COG meten:

Cgemeten = CDS + COG

Figuur 14.7/2 toont de gemeten karakteristieken met VGS als parameter en
VDS als lopende variabele.
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Per karakteristiek, met parameter VGS, kunnen we COS isoleren door van de
gemeten kurve de bijbehorende grafiek van COG af te trekken. Vooral bij
konstante waarde van COG is dit eenvoudig.
In figuur 14.6/2 merken we op dat COG voor VGS kleiner dan -6 Volt, een
konstante waarde heeft welke ongeveer 1.5 nF bedraagt (indien we de kon
stante CGS verdiskonteren).

We kiezen daarom in figuur 14.7/2 de karakteristiek waarbij VGS gelijk is
aan -10 Volt.

Zo vinden we:

CDS(nF)12

1

-1

Figuur 14.7/3 CDS (CDS)

10 20 VOS(V)

De vorm van de funktie strookt met de verwachtingen vanuit fysisch oog
punt.

Indien we negatieve waarden van CDS uitsluiten mogen we veronderstellen
dat er sprake is van een parasitaire kapaciteit die we nog niet in reke
ning hebben gebracht.

Zo is het niet denkbeeldig dat we door verwaarlozing van de kapaciteit
tussen de elektroden, een te hoge waarde voor COG hebben gekregen. Zo
bezien, mogen we, indien we de elektrodekapaciteit spanningsonafhankelijk
stellen, de grafiek in figuur 14.7/3 naar boven verschuiven.

De meer realistische funktie die we nu scheppen is in figuur 14.7/4 afge
beeld.

o
Figuur 14.7/4

10 20 VDS(V) ..
We herkennen hier duidelijk het gedrag van de parasitaire junktie-kapaci
teit. Oit gedrag simuleren we met een diode, die bij positieve VOS in
sper wordt bedreven. We kiezen voor het binnen PHILPAC bekende type BAW62.

109



14.8 DYNAMISCH GEORAG MEl PHILPAC

Het totale dynamische gedrag Iaat zich als voIgt beschrijven:

CGS = 1.4 nF

COG = (1-COGII) * COGMAL + COGII * COGI

COGI = COGMI + (COGMAR - COGMI) ..
{.5 + AlAN [COGHA .. (-VOG + COGS)] IPI}

COGII = {.5 + AlAN [COGHB .. (VOG + VGS-1)] IPI} .... 2

COGMAL= COGMALMA - (COGMALMA - COGMALMI) ..
EXP {-[COGMALH .. (VGS - COGMALS)] .... 2}

COGMAR= COGMARMI + (COGMARMA - COGMARMI) ..
[.5 + SAl (VGS - JSl - COGMARB/2, COGMARS/2. COGMARB, O)/COGMARS]

COGS = COGSA" [hyp(-VGS. COGSO)] .... 2 
COGSB .. hyp(-VGS, COGSO) + COGSMI

CDS = diode dp1 (BAW62)

VGS = V2

VOG = V1

14.9 PARAMETERLIJST SIPMOS OYNAMISCH

COGI V11

COGMI
COGMA

COGlI V12

COGHB

COGMAL V13

COGMALMA
COGMALMI
COGMALS
COGMALH

COGMAR V14

COGMARMA
COGMARMI
COGMARS
COGMARB
(JSl)

110



COGS V1S

COGSA
COGSB
COGSO
COGSMI

14.10 PARAMETERWAARDEN BUZ-1o PXNAMISCH

COGI

COGMI
COGHA

COGII

COGHB

COGMAL

COGMALMA
COGMALHI
COGMALS
COGHALH

COGHAR

0.2 N
1.8

S.o

1. 1 N
0.8 N

- 1 • S

0.8

COGHARHA 1.0 N
COGMARMI 1.1 N
COGHARS 2.0
COGMARB D.3 N
(JS TI

COGS

COGSA
COGSB
COGSO
COGSMI

1 .0
1.0
O. 1
O.S

De meeste parameterwaarden zlJn, zij het met een beperkte onnauwkeurig
heid, eenvoudig af te lezen uit de gemeten karakteristieken. Ook hier
kan een iteratief computerprogramma worden toegepast om de nauwkeurig
heid op te voeren. In ons geval kan worden volstaan met schattingen die
in de praktijk redelijk voldoen.
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14 . 11 TEST DYNAHISCH GEDRAG SIHULATIEHODEL

De dynamische eigenschappen van het model kunnen we verifi~ren aan de
hand van een reeks meetresultaten die overeenstemmen met de fysische
theorie. Hiertoe simuleren we deze zelfde metingen in PHILPAC.

14.11.1 CDG(VDSII
IVGS

Voor verschillende parameterwaarden van VGS simuleren we COG als funktie
van VDS. De volledige set karakteristieken met het benodigde PHIlPAC
programma vinden we in hoofdstuk 21.3.
Hier volstaan we met het weergeven van een kenmerkende grafiek per
waardebereik van VGS.
De gesimuleerde grafieken in de figuren 14.11.1/1. /2 en /3 korresponde
ren met de gemeten grafieken in de figuren 14.6/2 en /3. De resultaten
stemmen overeen met de verwachtingen.
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14.11.2 COG (vGSII
Ivos = 0 V

We simuleren COG als funktie van VGS met kortgesloten elektroden van
drain en source (VOS = 0 VI. Zo verkrijgen we de karakteristiek die in
figuur 14.11.2/1 is afgebeeld.
In paragraaf 21.4 is het PHILPAC-programma afgedrukt.
De gemeten kromme uit figuur 14.6.3/4 wordt voldoende benaderd.
Het hier waargenomen fenomeen kunnen we tevens terug vinden in de gesi-
muleerde metingen van COG(VOSII met grafieken in paragraaf 21.3

IVGS
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DC I., IL' ~I S

o;R IPH Of COG, PARII£TER: VDS:' VOLT

V:RSU~ 'Dr.

0.11'10 N I.~OO N I."GO N
1.000 N 1.'00 N

1.nll iii
1.72 J N
1.721l N
1.72e N
1.72t' N
1.7:!!) N
1.720 N
1.720 N
1.12' N
1.72;) ..
1.7~!) N
1.1~0 N
1.7~~ N
1.721) ..
1.72" N
1.720 N
1.720 N
1.720 N
1.721l N
l.n" N
1.720 N
1.12,) N
1.72:1 N
1.72 t' N
1.1~1J N
1.72~ N
1.711l N
1.716 N
1.71' N
1.712 N
1.710 N
1.701! N
1.11J~ N
1.70" N
1.70 2 N
1.70:1 N
1.703 N
1.70t' N
1.~·n N
1.6'H N
1.6" N
1.6Q Il N
1.69'5 N
1.692 N
1.61'; N
1.613 N
1.6'53 N
l.fi~' N
1.'581 N
1.522 N
1.""'5 N
1.3"1 N
1.2" 3 N
1.12 Q N
I.Cl'5 N

'Jh.828 "
".~. ~6 3 P
RO".61" P
8J~.I'" P
8"c;.3'5? P
OJ 10.611' "

1.(1l'J N
l.nl N
1.2.... N
1.3'53 NI.'" N1.'523 N
1. SJ, ~ N
1.62'" N
1.6'5" N
1.67~ N
l.foR'5 N
1ol!>9~ N
t.69r; N
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1.701) N
1.70~ N
1.70') N
1.701l N
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J.70r N
1.70e N
J.7[1') N
1.10" N
1.70" N
1.700 N
J. 'Oil fI N
1.'0(1 N
1.701) N
1.700 N
1.700 N
1.71l 0 N
1.101) N
1.101) N
1.101) N
1.700 N
1.70 I) N
1.70tl N
1.100 ..

.---------.---------.---------.---------.----·
··

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • •••

··.---------.---------.---------.---------.------
Figuur 14.11.2/1 'e.imuleerde karakteri.tiek, CDG(VGSII

IVDS II 0 V
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14.11.3 COG IVGSII
IVDS = 15 V

We simuleren COG als funktie van VGS met tussen drain en source een
gelijkspanning van 15 V. De gemeten grafiek is weergegeven in figuur
14.6.4/1. Het PHILPAC-programma vinden we in paragraaf 21.5. De daaruit
ontsproten voorstelling treffen we aan in figuur 14.11.3/1.
De gelijkenis tussen de gemeten- en de gesimuleerde versie is voldoende.
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14.11.4 Schakelkarakteristieken

Bij de schakelkarakteristiek beschouwen we het abrupt in- en uitschake
len van de transistor, door het verloop van VGS en VDS als funktie van
de tijd vast te leggen.
Hiervoor maken we gebruik van onderstaande meetopstelling:

R2

Rl

50
+

El lo-o-

BUZ 10 lOa

•.t=- E2

Figuur 14.11.4/1
Meetopstelling ter bestudering van schakelverschijnselen

E1 en R1 stellen samen een blokgolfoscillator voor met een uitgangs
impedantie van 50 Ohm en een stijg- en daaltijd van ongeveer 10 ns.
De drain van de FET staat via een (metaalfilm-) weerstand van 100 Ohm
in verbinding met een gelijkspanning van 10 V. die betrokken wordt uit
een laboratorium-voeding.

Bij de metingen en de simulaties zijn we uitgegaan van twee verschil
lende (top-top) waarden van de blokgolf-amplitude.
Per waarde van de ingestelde amplitude zijn de inschakel- (turn-on)
en uitschakel- (turn-off) karakteristiek opgetekend. De oscilloskoop
beelden met bijbehorende computer-simulatiegrafieken zijn afgebeeld
in de figuren 14.11.4/2 tot en met 14.11.4/9.
Het simulatie-programma kunnen we vinden in paragraaf 21.6
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Figuur 14.11.4/7 Gesimuleerde inschakelkarakteristiek met E1 = 8 Vtt
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Met de kennis van het dynamisch gedrag van de SIPMOS kunnen we de karak
teristieken verklaren. We beschouwen eerst het inschakel-verschijnsel.

Bij het dalen van de drain-spanning nemen we een knie waar rond de drem
pelspanning van J V, waarna de spanning langzamer afvalt tot de FET in
saturatie gaat.

Ondertussen zien we dat de gate-spanning eerst snel oploopt en vervolgens
konstant blijft tot dat de FET verzadigd. Dan valt de Miller-kapaciteit
weg en wordt de gate opgeladen tot de bron-spanning.
Het is geen toeval dat de knik optreedt rond de drempelspanning. Tijdens
het inschakelen daalt tevens de drain-gate spanning die over de feedback
kapaciteit valt.
Bij de drempel aangekomen wordt deze spanning omgepoold.

Onder deze omstandigheden stijgt COG zeer snel om vervolgens te stabili
seren op een hogere waarde. Als COG stijgt neemt het Miller-effekt snel
toe, waardoor VGS(tl vrijwel vlak blijft totdat verzadiging van de FET
bereikt is.

Bij het uitschakelverschijnsel konstateren we juist het omgekeerde.
Het uitschakelen vraagt meer tijd dan het inschakelen. Oit kunnen we
toeschrijven aan de drain-source kapaciteit en de parasitaire kapacitei
ten t.g.v. de behuizing. welke tijdens "turn-on" ontladen via ROS-on en
gedurende "turn-off" moeten worden opgeladen door de voedingsspanning
via de weerstand van 100 Ohm.

De overeenkomst tussen gemeten en gesimuleerde karakteristieken, toont
ons dat we met beperkte onnauwkeurigheid de schakelverschijnselen van
de SIPMOS kunnen simuleren.
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15. EIGENSCHAPPEN VAN HET SIHULATIEHODEL VAN DE SIPHOS (BUZ-10)
===========================================================

Het definitieve model, zoals gelmplementeerd in PHILPAC is hieronder
afgebeeld:

G
L1 R1

1

•
V2

V1 •

5

3

•
V3

R2 L2
o

Figuur 15/1 PHILPAC model SIPHOS (N-kanaall

De knooppunten zijn overeenkomstig het programma in hoofdstuk 21 genummerd
van 1 tot en met 6.

Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat de resultaten van de simulaties
in voldoende mate overeenstemmen met betreffende metingen.

Tevens hebben we kunnen konstateren dat PHILPAC geen moeilijkheden onder
vindt bij de verwerking van de diverse programma's. Oit is vooral te danken
aan het feit dat de gebruikte funktiebeschrijvingen overal kontinu diffe
renti~erbaar zijn. Bovendien zijn de waardebereiken van de voorkomende
varia belen zo veel mogelijk beperkt.

Oaarnaast zijn veel karakteristieken benaderd door eenvoudige wiskundige
funkties (b.v. ARCTAN) waarvan het verloop duidelijk is.
Hachtreeksontwikkelingen van hoge orde zijn bewust vermeden omdat het
funktiegedrag dan niet overal snel is te herkennen. terwijl een iteratief
computerprogramma ter bepaling van de ko~ffici~nten onontbeerlijk zou zijn.
Nu kunnen we veelal in een oogopslag een redelijke schatting maken van een
parameter.

Afgezien van deze "voorzorgsmaatregelen" zlJn er in het model-programma
enkele extra instrukties aanwezig, In hoofdstuk 21 kunnen we bijvoorbeeld
vaststellen dat er bij de beschrijving van CDG ook nog drie partiele af
geleiden zijn gedefini~erd. die er toe bijdragen dat PHILPAC sneller werkt.
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De basis van het model wordt gevormd door de fabrieksgegevens lstatischl van
en eigen metingen ldynamischl aan de SIPMOS van het type BUZ-10.

De gebruikte waarden zijn afkomstig van een exemplaar, nadat is gebleken
dat meerdere eKemplaren van verschillende produktie-series hetzelfde gedrag
vertoonden.

Hoewel bij het modelleren zuiver mathematisch te werk is gegaan. mogen we
toch stellen dat het fysisch inzicht door juiste keuze van de funkties be
houden is gebleven.

We hebben nu een model gekonstrueerd van een power MOSFET dat de statische
en dynamische eigenschappen voor grote signalen onder praktische omstandig
heden redelijk beschrijft.

Daar staat tegenover dat verschillende faktoren nog niet in rekening zijn
gebracht. De temperatuur van de FET is niet in het model verdiskonteerd.

Een meer gedetailleerd model ligt echter niet in de lijn van dit verslag.
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16. AANBEVELINGEN
=============

Eigenlijk zou er op de modellering van de SIPHOS een simulatie van de klas
se G schakeltrap moeten volgen. Juist vanwege die schakeltrap, waarvan de
FEY het essentiAle onderdeel is, zijn we immers overgegaan tot de konstruk
tie van een model. Ha een kort praktisch onderzoek naar de problemen bij de
implementatie van een klasse G versterker, leek simulatie van het schakel
proces m.b.v. PHILPAC, het meest zinvolle vervolg.

Omdat de afstudeerwerkzaamheden dienen plaats te vinden gedurende ongeveer
300 omwentelingen van de planeet waarop wij vertoeven (planning), ontbreekt
eenvoudigweg de tijd voor dit facet.

Het onderzoek ter modellering van de SIPHOS heeft ons echter verrijkt met
een meer diepgaand inzicht inzake de schakeleigenschappen van dit type half
geleider.

Zoals reeds is uiteengezet in paragraaf 9.6.3, kunnen we in hoofdzaak kie
zen uit drie schakel-strategiin:
1. enkelvoudig -zacht- schakelen
2. tweevoudig synchroon schakelen
3. enkelvoudig -hard- schakelen.

In het eerste geval schakelen we een FEY langzaam door z~)n knie, om zo een
geleidelijke overgang van de voedingsspanning te realiseren. De kans op 05

cilIa tie is hier aanzienlijk. Vooral de niet linea ire Hiller-kapaciteit tus
sen drain en gate is hier debet aan. Een simulatie zou wenselijk zijn.

In de tweede situatie werken we met twee schakelende FEY"s.
Door een geschikte sturing van de transistoren willen we synchroon de wegen
naar de verschillende voedingsbronnen openen cq sluiten. Ook deze mogelijk
heid vraagt om simulatie.

Bij de derde optie schakelen we de transistor zo snel mogelijk. Hu kunnen
we volstaan met een betrekkelijk eenvoudige schakeling. De schakelkarakte
ristieken uit paragraaf 14.11.4 leren ons, dat we tijdens het schakelen een
groot ladingstransport door de gate-elektrode moeten verwezenlijken, om de
benodigde tijd te beperken.

Daarom is het een noodzaak om de gate uit een bron met lage inwendige im
pedantie te sturen. Onder deze kondities kunnen we bij het passeren van de
drempelspanning, piekstromen van meer van 100 mA door de gate-elektrode
verwachten.
In onderstaande figuur treffen we een schema aan van een schakeltrap die
deze stromen kan leveren. De ingang kan worden aangesloten op de kompara
toruitgang van de stuurtrap in figuur 10/2.
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Om de klasse B versterker (SQ6) van symmetrische voeding te voorzien scha
kelen we de P-kanaal en N-kanaal FET gelijktijdig. Oit is de taak van de
twee inverterende operationele versterkers, die de komparator niet belasten.
De direkte sturing van de FET"s geschiedt door de push-pull trappen, die op
hun beurt door de nivoverschuivers worden gestuurd. De kombinatie van stuur
trap, schakeltrap en eindversterker (SQ6), blijkt redelijk te funktioneren.
Bij volle belasting, waarbij er 100 Wwordt geleverd, worden vrijwel de
specifikaties van de SQ6 op zich behaald. De totale harmonische vervorming
blijft gelijk (0,5 %), het maximaal leverbare vermogen neemt iets af (van
100 naar 95 Watt) en het frekwentiebereik is ook iets kleiner (tot 19 i.p.v.
20 kHz). .
De koellichamen van de bipolaire eindtransistoren worden echter aanmerkelijk
minder warm. ren opzichte van de konventionele SQ6, daalde de temperatuur
van 8SoC naar 45 0 C, bij een omgevingstemperatuur van 24 0 C. De HOSFET's zon
der koellichaam werden nauwelijks warm.
Betreffende de direkte besturing van de FET's. kan nog worden gewezen op de
verkrijgbaarheid van de speciale gelntegreerde schakeling van de fabrikant
Siliconix, die de type-aanduiding 0469 draagt, Dit IC heeft .vier hogestroom
stuurtrappen aan boord, die ontworpen zijn voor het sturen van power HOS
FET"s. De logische ingangen zijn kompatibel met TTL of CHOS. terwijl de uit
gangen elk een stroom tot circa 500 mA, 2 % duty-cycle. of 100 mA, kontinu
kunnen sturen. De technische gegevens staan vermeld onder hoofdstuk 20.

Het moge duidelijk zijn dat ook bij deze laatste schakelstrategie. een simu
latie verheldering kan brengen.

Algemeen zou een uitgebreide reeks metingen inzicht moeten verschaffen in
de geboekte resultaten. Vooral de vermogensdissipatie, signaalgetrouwheid
en opgewekte straling dienen nader onderzocht te worden.

Buiten het gedrag van de klasse G trap verdient het aanbeveling om de rele
vante eigenschappen van de toe te passen klasse B trap te onderzoeken. Een
aanzet hiertoe is gemaakt in de vorm van een PHILPAC programma, dat het am
plitude- en faseverloop als funktie van de frekwentie voor de SQ6 simuleert.

130



17. SLOTWOORD
------------------
In een wereld die overspoeld wordt door digitale schakelingen, betekende
het een voorrecht om onderzoek te verrichten in de ana loge versterkertech
niek. van oudsher een belangrijke pijler van de elektronika.

In dit geval betrof het de ontwikkeling van een eindversterker, werkend
volgens het klasse G principe.

Achteraf bezien was het beter geweest. indien in een vroeger stadium de
hulp van de komputer werd ingeroepen, om het wezenlijke van de schakeling
te simuleren.
Wellicht restte er dan na de modellering van de SIPHOS voldoende tijd, om
te komen tot een geoptimaliseerde konfiguratie.

Deze laatste fase van mijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven,
die me mogelijk werd gemaakt door het PHILIPS concern, beschouw ik als een
leerzame en plezierige ervaring.

G.A.S.H. Teuns
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19 SYMBOL EN EN NOTATIES
----------------------------------------

C kapaciteit

C zie hoofdstuk 14 voor parameters die SIPMOS dynamisch beschrijven

C1 kondensator 1

COG drain-gate-kapaciteit

CDS drain-source-kapaciteit

CGS gate-source-kapaciteit

Cis ingangskapaciteit

Cos uitgangskapaciteit

Crs feed back kapaciteit

01 diode 1

E elektrische veldsterkte

E1 bron 1

f frekwentie

H hoog nivo

hfe stroomversterkingsfaktor

I stroom

1+ stroom door positieve voeding V+

IB basisstroom

Ie kollectorstroom

ICo kollector-sperstroom

IDS drain-source-stroom

IL laststroom

J zie hoofdstuk 13 voor parameters die SIPMDS statisch beschrijven

k konstante van Boltzman

L laag nivo

L1 spoe11

min minimum cq minimaal

ma~ ma~imum cq ma~imaal
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Ha

Hd

01

P

Paf

Pop

q

r

R

R1

RA

ROS

RDS-on

RE

RG

RJ

RK

RL

RN

S

S1

t

t1

T

T

T1

TU

U

U1

dichtheid negatieve acceptorionen

dichtheid positieve donorionen

operationele versterker 1

vermogen

afgegeven vermogen

opgenomen vermogen

lading van elektron

relatieve uitsturing

weerstand

weerstand

weer stand van akkumulatielaag

drain-source-weerstand

drain-source-weerstand in aktieve gebied van de FET

emitter weerstand

gate weerstand

pinch-off weer stand bij quasi-saturatie vanwege JFET-werking

kanaalweerstand

lastweerstand

epitaxiaal weerstand

verhouding der voedingsspanningen (S = V++/V+ = V--/V-l

schakelaar

tijd

tijdstip

periodetijd

absolute temperatuur

transistor 1

uitgangstransformator

momentane spanning

spanningsbron 1
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v

V+

V++

Yap

VBE

veE

veEsat

VDG

VDS

VGS

VL

VR

VS

VT1e

VTU

)(

21

spanning

(lagel positieve voedingsspanning

(hogel positieve voedingsspanning

barilrrespanning

basis-emitter-spanning

ko11ector-emitter-spanning

ko11ector-emitter-spanning bij saturatie

drain-gate-spanning

drain-source-spanning

gate-source-spanning

1astspanning

referentiespanning

signaa1spanning

ko11ector-spanning van transistor 1

spanning aan prima ire zijde van uitgangstransformator

afstand

zenerdiode

stroomversterkingsfaktor

rendement

hoekfrekwentie
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20 GEGEVENS DER KOHPONENTEN
========================

DEVELOPMENT SAMPLE DATA
T'h;, infOft'Ntion ...rrwed from~r ..
meM weil.... fM ev*'ua"Oft. It daft not 'Iy

imply 1f'I.' the dlwia Mil eo into ,...,1. productIOn. l B_UZ_1_0__

POWER MOS TRANSISTOR

N-chlnnel enhancement mode field·effect power transistor in I pllstic envelope; with the drain con
nected to the mounting base.
Intended for use in motor control; SMPS; welding, DC/DC and OC/AC conveners.

QUICK REFERENCE DATA

-t-O,S
- 2,4

VOS max. SOV

10 max. 12 A

Ptot max. 75 W

ROSON < 0,1 n

tf typo SOns

Dimensions in mm

~ 4.4 r--
1,3 1- -------

I r 1S.6
I
J 9,2

1
J

~

!

: t' :J I
L__ __J

II d s

j .J1~O,713.1
2,54 2,54

LIt:i=l=~:;:::Y
3,5 mOl ~

not tin....d ,-- 4~6

.-. '----J

1,05 13,S
(2.)

7Z13117

MECHANICAL DATA

Fig. 1 TO-220AB.

Drain connected to mounting base.

Ora in-source voltlge

Drain current (d.c.); Tmb - 100 0C

Totel power dissipation; Tmb - 25 °C

Orain·source resistance (on)

Turn-off fIll-time
VOO -30 V; 10- 3A; VGS -10V

Prot8c:t tfle 1II.lOurce input during trlr\IPOl1 or handling .irwt sc.tic d'Iwge.

See relllY8nt chlpter for mounting instructions.

1(September 1983 21

137



___B_U_Z_10__Jl...... _
RATINGS

Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134)

Drain-source voltage VDS

Drain-gate voltage (RGS· 20 kill VDGR

Gat&-source voltage ± VGS

Drain current (d.c.); Tmb • 100 0C ID

Drain current (pulse peak valuel; Tmb • 25 °C IDM

Total power dissipation; Tmb· 25 °C Ptot
Storage temperature Tstg

Junction temperature Tj

max. 50 V

max. 50 V

max. 20 V

max. 12 A

max. 36 A

max. 75 W

-55 to + 150 0C

max. + 150 0C

THERMAL CHARACTERISTICS

Thermal rasittance

From junction to mounting base

From junction to ambient
Rth j·mb

Rth j·a

1,67 K/W

75 K/W

-------

STATIC CHARACTERISTICS

Tmb - 25 0C unless otherwise specified

Drain-source breakdown voltage
V GS - 0 V; ID .. 1 mA

Gate threshold voltage
VDS· VGS; ID· 10 mA

Zero gate voltage drain current

VDS" VDSmax; VGS - 0; Tj" 25 °C
VDS - VDSmax; VGS - 0; Tj" 125 °C

Gat&-source leakage current
VGS-20V;VDS·OV

Drain·source on-ttate resittance
VGS· 10 V; ID· 6 A

Diode cherlcteristiCi

Tmb • 25 °C unless otherwise specified

Forward current

Forward current (peak value)

On·ttate voluge
IF·2 ID; VGS· 0 V

Revene recovery
IF" 2 ID; dIF/dt· 100 A//lS; Tj. 25 °C
recovery time
recovery charge

V(BRlDSS > 50V

VGST
2,1 to 4 V

typo 3 V

IDSS < 1 mA

IDSS < 4 mA

IGSS < 100 nA

RDSON
typo 0,085 n
< 0,1 n

IF < 12 A

IFRM < 36 A

VF typo 1,4 V

t rr typo 150 ns

Os typo 1 jlC

30 September 1983 'I (
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.1

Jl BUZ10

gfs > 3 AN
typo 4,8 AN

Cis typo 1500 pF

Cos typo 400 pF

Crs typo 120 pF

P_ MOS trlnsismr

DYNAMIC CHARACTERISTICS

FOlWlrd transfer conduetence
VOS - 25 V; 10 - 6 A

'nput Clpacitance at f - 1 MHz
VGS -0 V;VOS· 25 V

Output Clpacitance at f • 1 MHz
VGS·OV;VOS·25V

Feedback capacitance at f • 1 MHz
VGS·O V; VOS· 25 V

Switching times hee Figs 3 and 4)
(between 10% and 90% levels)
VOO - 30V; 10· 3A;VGS - 10V

tur~on times: delay time
rise time

turn-off times: delay time
filII time

ld on typo
t r typo
ld off typo
tf typo

20 ns
60 ns

120 ns
6001

Fig.4 Switching time waveforms.

'0 l:::::::F==RF===s------ -------- -tdon - -tdofl

- _'on - F'Off- -', - -'f
- ;::='s,
\ ~

".
10

10

V;

Ilil

101----r;....;"'--t

Fig. 2 Diode characteristics.

d

~
--1

.'-.-
• "T'

I__ J

nun.

ot
~
Q
1&1
~

!...
Z
1&1

~
~
1&1
>
1&1
Q

Fig. 3 Switching time test circuit.
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_B_UZ1_0_Jl .1 _
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\
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20

o
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Fig. 5 Power derating curve.
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.
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Fig. 6 Safe Operlting ARel
Tmb· 25 0 C;5· 0,01.

10'

I
VGS IV)

Fig. 8 Typicel trlnsfer chlrecteristic
It VDS· 25 V.
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Fig. 7 Output c:hIrlcteristic.
80 IlS pulse test; Tmb • 25 °C.

-------

o 100 200
TmblOC!

Fig. 9 Drain current IS I function
of mounting base temperlture.

September 1983] (

45
-100 -50 0 +SO .,00 .,SO

Tj lOCI

Fig. 10 Drlin-lOurce breekdown YOltege
a I function of junction tempenture.
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RFK25P08,RFK25P10

P-Channel Enhancement-Mode
Power Field-Effect Transistors
25 A, -100 V - -80 V
rDs(on)=0.20 n
F••lure.:
• SOA Is power-dissipation limited

• Nanosecond switching speeds

• Linear transfer characteristics
• High input impedance

• Majority carrier device

File Number 1516

D

G

S
92C5-36415

P·CHANNEL ENHANCEMENT MODE

TERMINAL DESIGNATIONSThe RFK25P10 and RFK25POS" are p-channel enhance
ment-mode silicon-gate power field-effect transistors de
signed for applications such as switching regulators,
switching converters, motor drivers, relay drivers. and
drivers for high-power bipolar switching transistors re
quiring high speed and low gate-drive power. These types
can be operated directly from integrated circuits.

The RFK-types are supplied in the JEDEC TO-204AE steel
package.

SOURCE
DRAIN

(FLANGE)

"The RFK25P10 and RFK25P08 types were formerly RCA
developmental numbers TA9412A and TA9412B, respectively.

MAXIMUM RATINGS, Absolute-Maximum Values (Tc=25°C):

JEDEC TO-204AE

_______ 150 _

_______ 1.2 _

______ -55 to +150 ------

_______ ±20 _
_______ 25 _

_______ 60 _

DRAIN·SOURCE VOLTAGE .......................•••............ Voss

DRAIN-GATE VOLTAGE. RBI=1 MOl VOCI~

GATE-SOURCE VOLTAGE ...........•............................ VBI

DRAIN CURRENT. RMS Continuous 10

Pulsed ......••.................................. 10'"

POWER DiSSiPATION PT

@Tc=25°C ,.

Derate above Tc=25°C

OPERATING AND STORAGE TEMPERATURE .............••....T" T...

AFK25P10

-100
-100

AFK25P08

-80
-80

V

V

V

A
A

14 1



RFK25P08,RFK25P10
ELECTRICAL CHARACTERISTICS, At Case Temperature (Tc )=25°C unless otherwise specified.

LIMITS

CHARACTERISTIC SYMBOL
TEST RFK25P10 RFK25P08

UNITS
CONDITIONS MIN. MAX. MIN. MAX.

Drain-Source Breakdown Voltage evoss 10=1 mA .1

-100 - -80 - V
VGs=O

Gate Threshold Voltage VGs(th) VGs=Vos
-2 -4 -2 -4 V

10=1 mA
Zero Gate Voltage Drain Current loss Vos=-80 V - 1 - -

Vos=-65 V - - - 1
Tc=125°C IJA
Vos=-80 V - 50 - -
Vos=-65 V - - - 50

Gate-Source Leakage Current IGSS VGS= ± 20 V
100 100 nA- -

Vos=O
Drain-Source On Voltage Vos(on)· 10=12.5 A

-2.5 -2.5- -VGs=-10 V
V

10=25 A - -6 - -6
VGs=-10 V

Static Drain-Source On Resistance ros(on)· 10=12.5 A
0.2 0.2 n- -

VGs=-10 V
Forward Transconductance gr.· Vos=-10V 4 - 4 - mho

10=12.5 A
Input Capacitance C,n Vos=-25 V - 3000 - 3000
OutpUI Capacitance Coo. VGs=O V - 1500 - 1500 pF

Reverse Transfer Capacitance C'n f=0.1 MHz - 500 - 500

Turn-On Delay Time to (on) Voo=-50 V 35(lyp) 50 35(typ) 50

Rise Time I, 10=12.5 A 165(lyp) 250 ~65(typ) 250
Rgen=Rg.=50 n 270(lyp) 400 t270(lyp) 400

ns
Turn-Off Delay Time to (off)
Fall Time t, VGs=-10V 165(typ) 250 H65(typ) 250
Thermal Resistance R8Jc RFK25P10,

0.83 0.83 °CIW- -
Junclion-to-Case RFK25P08

·Pulsed: Pulse duration =300 iJS max,. duty cycle = 2%.

SOURCE·DRA/N DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS

TEST
LIMITS

CHARACTERISTIC SYMBOL RFK25P10 RFK25P08 UNITS
CONDITIONS

Min. Max. Min. Max.

Diode Forward Vollag'e" Vso 150=12.5 A - 1.4 - 1.4 V

Reverse Recovery Time lIT
1,=4 A

300 typo 300 typo ns
dIF/d,=100 A/IJS

"Pulse Test: Width S 300 iJS. Duty Cycle S 2%.
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RFK25P08,RFK25P10

100. CASE TtMP£RATUREITC)·25.cl~IIII~~
ICURVES MUST IE DERATED §

• LINEARLY WITH INCRUSE
IN TEMPERATURE)

4~~~~__~

10
C •I •ICl
lot 4

~

Z
III
a:
a:
:::l
U

z I
C •a:
ICl •

0·'
24" 2 4" 2 4"

-I -10 -100 -1000
DRAIN - TO- SOURCE VOLTAG E IVOS)-V

NCS- 31240

Fig. 1 - Muimum safe operating areas for all types.

I~
1.6 \lDS'~V

IO·IM.
14

I~ 12

I~ ,
I~-
i!Ioe

... '"
1~~D6 -- ~

IS
;~

D4-'
'C
,I -,0 02,%
!

C

!!: 6

~
~ 40

•o
... 20

o ~o '00 I~O 200
CASE TEMPERATURE ITCI-"C

92es- ]1Z' I

-~o o ~o '00 I~O

JUNCTION TEMPERATURE ITJ )-"C

92CS-]1'241

Fig. 2 • Power dissipation vs. temperature derating curve for
all types.

Fig. 3 - Typical normalized gate threshold voltage as a function
of iunction temperature for all types.

-,

\,IDS .-10 II

PULSE TEST
PULSE DURATION' eO~1
DUTY CYCLE ~ 2 'll.

%
o

C
I

o -, -2 -, -4 ~ -6 -7 ~ ~ -'0
GATE' TO· SOURa: VOlTAGE IVGS) -9~CS- 37to)

o

I~ zo
u
%..
a:
o,
~ 10

~

'"

I~

o ~O 100 I~O

JUNCTION TEMPERATURE I TJ )-"C

92CS- 372U:

o
-~o

j
:~

3

Ii
1
6~
~-""2

Fig. 4 • Normalized drain-to-source on resistance to iunction
temperature for ail types.

Fig. 5 - Typical transfer characteristics for all types.

143



..
E
~...~

c,

60

RFK25P08,RFK25P10

PULSE TEST
PULSE DURATION-ao...
DUTY CYCLE! 2 ...
CASE TEIolPERATURE ITC ).25·C

-I -2 -3 -4 -s -6 -1
DRAIN- TO-SOURCE YOLTAGE (YosJ- Y

9ZCS-"Z4!l

Fig. 6 - Normalized sWlrchmg waveforms forconsranr gare-currenr
drive.

Fig. 7 - Typical sarurarion characrerisrics for all types.
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CASE TE.. ?ERATuRE IT C 1-- 40·C

--+-=-.
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DRAIN CURRENT I I D I-A
92C5·',2.,

!

~uvu 1= FREQUENCY I ~ J - 0 '''HI
~c,,,

~c ...
I .... ~ooo

:-' c1n,0.
, I

::g,... cISS ~
,..,

2z
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Q,,"'.., 1000 C... ::j
,

- - crn~

- ,0 ·20 -30 - 40
DRAIN-TO-SOURCE YOLTAGE (YDSI-Y

92C5-'72."

Fig, 8 - Typical drain-ro-source on resisrance as a funcrion of
drain current for all rypes,

Fig. 9 - Capacirance as a funcrion of drain-ro-source volrage
for all rypes.

o
o 2 4 E 8 10 12 14 16 la 20

DRAIN-Tl)-SOURCE CURRENT (ID )-A
9ZCS-31UI

50n

4n

KELVIN
CONTACT

Ion

92CS-31408

Vee ..
-50V

Fig. 10 - Typical forward rransconducrance as B function of
drain currenr for all rypes.

Fig. 11 • Swirching time tesr circuit
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D469
Quad High Current
Power Driver

H
Siliconix

FEATURES BENEFITS APPLICATIONS

• High Current Drive
-Up to 500 mA at
2% Duty Cycle

• Single Power-Supply

• TTL Compatible Inputs

• Low Standby Power
Consumption

• Easily Interfaced

• MOSPOWER H-Bridge
Drivers

• Complementary
Switching

DESCRIPTION

The 0469 is a quad high current power dnver designed to
drive power MOSFET devices for motor control and
power control applicatIOns Compatible with TTL or CMOS
logic onputs. the 0469 can dnve up to =500 mA at a 2°10

duty cycle or ='00 mA continuously. The 0469 IS available
on 14 pin s,debraze or plastic OIP packages. and operate
over Industnal and commerCial temperature ranges.

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM PIN CONFIGURATION

Dual-In-Llne Package

I~, •• VDO

IN, g D--t>--o OUT,
It, lJ OU1,

IN,
1~2 '2 OU'2

;:g D--t:>--o OUT2 lN2 11 oU'3

1~3 • 0 oU'•

IN3 g D--t>--o OUT3
iJi3 iii.

IN3

D--t:>--<> OUT4

G~O I,," ..

IN4 g
m4

lOCI VIE'll

Order Numbers:
D469AP Or D469BP

See Package "
D469CJ

See Package 7

r

1-12 Siliconix
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 0469

Ambient Temperature Under P Package J Package
Bias ....•.......•........•....•.....-SsoC to 125°C Operating Temperature .....-40 to "'85° C Oto 70°C

Storage Temperature ••................ -6SoC to 150°C Junction Temperature ..... 1SOoC 125°C
Voltage on Any Pin with Respect _~ Power Dissipation .••...••. 825 mW 825mW

to Ground .•...........••......... -0.3 to VDD 0.3 V Derating .••............••• 11 mWI"C 8.25 mWI"C
Supply Voltage. VDD ..•••.•••.....•••.... -0.3 to 14 V above 75°C above 25°C
Output Current.. . .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . . . .... 250 mA 8JA ............•.••.•.••.. 75°CIW 1eooCIW

(One Output @ 100% Duty Cycle) (No Airflow) (No Airflow)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS1 TA = 25°C

TEST CONDITIONS LIMITS
PARAMETER SYMBOL UNLESS OTHERWISE NOTED: UNIT

v- = 12 V MIN2 TVp3 MAX

InpiJl VOltage Hlg'" V,NH 3
V

Input VOltage low V'NL 0.8...
Input Current Wit" Inputi IINH V,n = VOO 0 10

! VOltage High
~A

Inpul Current With Input
IINL V.n = 0 V -'0 0Voltage Low

lout - -100 mA 10 "8Output Voltage High YOUTH
lout - -10 mA ".8 11.9...

V;:)
'out - 100 mA 0.8 20...

Output Voltage lOW... VOUTL
loul ~ 10 mA 007 0.2;:)

0
Oulput Source Currenl '05- VQ ::0 40 V 2°.. Duly Cycle soo

mA
Output SIr"k Current '05- Vo = 8 0 V. 2.. Duty Cycle -500

U Propogal1on Delay T,me IpX 60 '00
i Rise TIme tR CL • 500 pF 25 n.
C
Z Fait Time IF 30..
0 Input Capacitance C'N 5 pF

'N, • 'N, - 0 V VDD = '26 V 3 7.5.... 'N, • 'N, - 30 V. VOO - 12.6 V '0 20... Supply Current 'DO mA

i t = '00 kHz. VOO = '26 V
7 20CL. =500 pF, One Output At A Time

TA = Over Temperature Range

TEST CONDITIONS LIMITS

PARAMETER SYMBOL UNLESS OTHERWISE NOTED: UNIT

V- = '2 V MIN2 TVp3 MAX

Il"lpul VOllage HIgh V,NH 3
V

Input Vot1age L.ow V,NL 08...
Input Current With Inputi I'NH Vtn .:: VOO 10

! VOltage Hlgn
~A

Input Current WIIf"I Input
IINL Vln = 0 V -10

VOltage lOW

... 10 t - -100 mA '0

i
Output Voltage High YOUTH

lout':" -10 mA "8 V...
lout ~ 100 mA 20;:)

0 Output voltage L.ow VOUTL
'out -- 10 mA 02

OYN PrOD09allon Delay TIme IpX CL - 500 pF '50 n.

IN, - IN, - 0 V VOO 0 '26 V 10..
30.. IN, • IN, " 3 0 V. VOO " '2 6 V.. Supply Current 100 mA...

;:) t = '00 kHZ. VOO = 126 V.
20..

CL. ';. 500 pF. One Output At A TIme

NOTES:, Refer 10 PROCESS OPTION FL.OWCHART for aaaltlonal ,nformatlon,

2 ihe a1georalc conventiOn whereOy tne most negahve value IS a minimum, ana the most poslllve value IS a maxImum 15 u5t'd In thll elata lheet

3 TYPical values are for DESIGN AID ONLY. nOI guaranteed nor SUOJect to prOdUCtion lestlng

Siliconix 1-13
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D469
Quad High Current
Power Driver

H
Silicanix

FEATURES

• High Current Drive
-Up to 500 mA at
2% Duty Cycle

• Single Power-Supply

• TTL Compatible Inputs

DESCRIPTION

BENEFITS

• Low Standby Power
Consumption

• Easily Interfaced

APPLICATIONS

• MOSPOWER H-Bridge
Drivers

• Complementary
Switching

The 0469 is a quad high current power driver deSigned to
drive power MOSFET devices for mOlor control and
power control appltcalions Compatible with TTL or CMOS
logic mputs. the 0469 can drive up to =500 mA at a 2%

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

duty cycle or =100 mA continuously The 0469 IS available
m 14 pin Sldebraze or plastic OIP packages. and operate
over Induslnal and commerCial temperature ranges

PIN CONFIGURATION

Duel·ln·Llne Peckelle

I~, ·00

IN, g D--t>--<> OUT,
n>, OUT,

TN,
1~2 CUl 2

;:g D-t:>--o OUT2 1li2 OUT]

I~) OUT.

IN3 g D--t>--<> OUT3 iii) iN,
1N3

IN4 g D--t>--<> OUT4

G~O .....
IN4

TOCI VIEV.

Order Numbers:
D469AP or D4699P

See Peckelle "
D469CJ

See Peckelle 7

,.
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 0469

Ambient Temperature Under P Package J Pickage
Bias ....•......................•....-SS"C to 12S"C Operating Temperature .....-40to +8S"C Oto 70'C

Storage Temperature .............•....-6S·C to 1S0'C Junction Temperature ...•. 1SO'C 125'C
Voltage on Any Pin with Respect _~ Power Dissipation ..•...... 825 mW 625mW

to Ground ........................ -0.3 to VDD 0.3 V Derating ...............•.. 11 mWrC 6.25 mW/'C
Supply Voltage, VDD ......•.......••..... -0.3 to 14 V lbove 75"C lbove 25"C
Output Current ............................ '" 250 mA 6JA ................••..•.• 75"C/W 16O"C/W

(One Output @ 100% Duty Cycle) (No Airflow) (No Airflow)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS1 TA = 25"C

TfST CONDITIONS LIMITS
PARAMETER SYMBOL UNLESS OTHERWISE NOTED: UNIT

V- = 12 V MIN2 TYp3 ~X

tnpwl Voltage HIgh V'NH 3
V

lncut VOltage low V'NL o.e..
Inpul Currenl Wltn Input:l

IINH VI" = VOO 0 10.. Voltage HIgh! .A
Input Current With Input

'INL Vln = 0 II -'0 0
VOltage low

Output Vortage HII;Jh
'OUI - -100 mA 10 "e

YOUTH
lout =. -10 mA "e 119..

:l V..
Output voltage Low VOUTL

'out =- 100 mA 06 20..
toul ~ 10 mA 007 0.2:l

0
Output Source Current 'OS- Vo - 4 0 V. 2°'11 DUly Cycle 500

mA
Out out 511'''11 Current 'OS- Vo = e 0 V. 2"0 Outy CYCI. -500

U Propogatlon Delay Time IpX 60 '00
i Rise Time tR CL = 500 pF 25 ns
C
Z Fall Time IF 30..
0 Inpul CapaCitance C,N 5 pF

IN, = IN, . 0 V VOO = 126 V 3 75.... IN, - IN, - 30 v. VOO - '26 v '0 20.. mA
~

Supply Current '00
t = 100 kHl. VOO = '26 V....

CL =500 pF, One Output Al A Time
7 20

TA = Over Temperature Range

TEST CONDITIONS LIMITS

PARAMETER SYMBOL UNLESS OTHERWISE NOTED: UNIT

V- = '2 V MIN2 Typ3 MAX

lnpul Voltage High VINH 3
V

Input Vollage Lo"," V,NL oe

S Inpul Current Wlth Input
I'NH V,n = VOO 10.. Voltage HIgrt! .A

Input Currenl W,th Inp'Jt
IINL V,n = 0 V -10

Vonage Low

.. In't - -100 mA '0

~
Output VOltage High YOUTH

lout';' -10 mA 11.e
V..

loul .: 100 mA 20:l
0 OUlpul VOllage Low VOUTL

lout 10 mA 02

DYN Procogat1on Delay TIme tpx C = 500 pF '50 ns

IN, = IN, - 0 V VOO - '26 V 10.... IN, = IN, = 30 V VOO = 126 v 30.. Supply Current '00 mA
~ t = '00 kHl. VOO = 12 6 V.

20...
CL ':; 500 pF. One Output Al A T,me

NOTES:, Refer to PROCESS OPTION FLOWCHART for additional ,nformatlon

2 The algebraic convent,on whereby the most negative val'Je ,s a min' mum. and the most pOSltI....e value's a maXlm'Jm. .s used In thiS data sneet

3 TypIcal values are tor DESIGN AID ONLY. not guaranleed nor subleCl to prDdUC1l0n tesrmg
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AC TESTING CONDITIONS
,......--------------------,-----0469

INPUT STRUCTURE

..·~,;o
I '-----

OUTPUT STRUCTURE

SWITCHING TIME
TEST CIRCUIT

_/~---------------_\ =======~ ,J:',
u"""x- Ll----...I, I i "'-- - - -"

----.J .. ~ 1,,:4--
I i

it:10., ,.... ;

_ou_',;., ....__ I r

-...' It ........

APPLICATIONS OF THE D469 QUAD DRIVER

The 0469 quad driver is well suited to applications such
as OC motor control. Motors ranging in size from frac
tional up to several horsepower can be directly driven with
power MOSFET devices, if they are provided With suitable
gate drive The 0469 fulfills the gate-drive reqUirements
and provides the interlace between the MOSFETs and
low-power CMOS or TTL control logiC,

Figure 1 shows a typical "H-bridge" motor drive circuit in
which the winding current flow is bidirectional. N-Channel
MOSFETs are invariably used in the lower legs of the
bridge since they can be directly driven by the 0469, In
the upper legs of the bridge. both Nand P-channel devi
ces can be used, In each case. driving the upper MOSFETs
presents a problem that IS common to a number of appli
cations other than motor drives, The problem is that the
upper MOSFET switches which control the pOSitive power
Supply to the load cannot have their gate-drive voltage
referenced to ground,

When the P-channel MOSFETs are used as the upper
SWitches. their source terminals are connected to the pos
itive power rail. The gates of these MOSFETs are then
driven 10 to 12 volts below the positive rail to turn them on,
Because the gate drive IS always referenced to the positive
rail. the gates of the Nand P-channel MOSFETs In each
half of the bridge can be driven directly by the 0469 if the
power supply voltage IS 14 V or less, Operalron at higher
supply voltages. however. reqUires that Ifhe P-channel
devices be Isolated IS some fashion from the 0469 which
is ground referenced.

The isolation problem crops up again if N-channel
MOSFETs are used as the upper switches in the bridge

MOTOR
WINDING

A Bipoler H-Br1dge Motor Ort" Circuit Ualnll N end
P-Channel MOSFETa.

Figure 1

1-14 Siliconix
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r----------------------D469
APPLICATIONS (Cont.)

Since their source terminals are connecled to the load,
one can see that the gate waveform must swing to at least
10 or 12 volts above the positive rail if they are to turn on
completely. Also, when either of the lower N-channel
MOSFETs is conducting, the respective upper N-channel
device must be oN or cross-conduction will occur. To pre
vent this, the gate-te-source voltage of the upper MOSFET
must be zero when the respective lower MOSFET is on
and vice versa. This means that the gate-voltage of the
upper N-channel devices must swing from the ROS(on)
voltage drop of the lower MOSFETs all the way to 10 or 12
volts above the pos;tive rail. Even with a 12 volt power
supply, the gate voltage sWing is almost 24 volts, and thus
the 0469 cannot be used to directly drive the upper
MOSFETs. Again, some form of driver isolation is required.

There are many methods of providing isolation between
the 0469 and the gates of the upper MOSFETs when
using elevated supply voltages. As may be expected, cer
tain methods will work better with N-channel MOSFETs,
and others will work better with P-channel devices.

Three methods of providing gate-drive Isolation will be
considered. Two of them provide OC isolation between
the 0469 and the gates of upper MOSFETs while the third
provides isolation between a floating 0469 and the
control-logic inputs.

'IV

-12

t
.---1.-..... 0'11

a. Transformer Isolated Gate Drive

Figure 2 shows an all N-channel H-bridge motor drive
using transformer isolation between the 0469 and the
gates of both the upper and lower MOSFETs. Each trans
former is driven by an AC waveform generated by two
0469 driver channels.
In many cases the transformer will prove to be one of the
most compact, least expensive and simplest methods of
isolation to implement. It also works well with either N or
P-channel MOSFETs in the upper half of the bridge.

However, there is a drawback with this method. The
interwinding capacitance of the isolation transformers
allow notse spikes appearing at the MOSFET gates to be
coupled back to the 0469 and cause possible damage.
Care must be taken to ensure that any transients coupled
back to the driver are of sufficiently low magnitude such
that no damage is done. They can be mmimized by the
inclusion of a Faraday shield between the primary and
secondary windings of the isolation transformer.

An All N-Channel H-Brldge Drive U.lng Tren.'ormer 110111100.

Figure 2

A H-Brldge Drive U.lng Cepacltlve laotetion For The
P-Channel MOSFET••

Figure 3

Silicanix 1-15
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b. Capacitor Isolated Gate Drive

A capacitor isolated Nand P-channel H-bridge motor
drive is shown in Figure 3. In this circuit, only the P
channel MOSFETs are isolated from the 0469; the N
channel devices are driven directly. The diodes are
included to clamp to positive gate-to-source transitions
on the P-channel MOSFETs to +0,7 \/.

This method of isolation is even more compact and less
expensive than that uSing transformers. Although a cou
pling capacitor several times the effective input capaci
tance of the P-channel MOSFETs is required, it is still
small and inexpensive. This method does have the draw
back of coupling nOise spikes appearing at the MOSFET
gates back to the outputs of the 0469. Also capacitor iso
lation does not work well with N-channel MOSFETs in the
upper half of the bridge. This is because the sources of
the upper N-channel MOSFETs are not connected to an
AC ground (sUCh as the positive supply rail). Thus, there
is no fixed reference for the AC coupled signal on the
MOSFET side of the capacitor.

c. Floallng 0469 With Opto-Isolated Logic Inputs

Figure 4 shows a different method of providing isolation,
namely referencing a 0469 driver to the positive power rail
and using an opto-coupler to provide the DC Isolallon
between it and the low-voltage control logiC. A -12 \/

power supply, referenced to the positive rail. is generated
for the 0469's ground pin with a zener·dlode, capacitor
and resistor. The 0469 thus provides gate-drive wave
forms to the P-channel MOSFETs that swing from the
positIve rail to 12 volts below it. If the reservoir capacitor C
is made large enough, it will be able to supply enoug'l
charge to the 0469 for transfer to the gates of the
MOSFETs. This ensures that upper MOSFETs will have
fast switChing times.

Although this circuit is more complex than the previous
ones, DC operation of the motor coils is provided if so
required. Since the upper 0469 tloats with respect to the
positive power rail, any noise transients on this rail will not
affect the operation of the driver or be coupled back to the
logic Inputs This method has the disadvantage of being
difficult to implement with an all N-channel bridge The
large voltage swing required at the gates o. the upper
N-channel deVices precludes the use of the circuit in thiS
case.

In summarizing this look at motor drive cirCUits using the
0469 as a gate driver, one can see that if the correct
methods of isolation are used then the 0469 certainly
simplifies the task of interfaCing logic circuitry to 8 DC
motor.

'., DUAL
OPTOCOUPLER

r-"--. r---,--.,.-....,...-~---..-~~-.......------,

~~:·8'-
)

tit DUAL
OPTOCOUPLER
~

~ED
'\..~VEI

NOTE: D IS A 12 VOLT ZENER

A Olffe,ent Method OlllOlatlon: Floating A 0468 Drive, And Optically Coupling The Logic Drive Fo, The P·Channet MOSFET.,

Figure 4

r
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BDV64;64A
BDV64B;64C

SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTORS

P-N·P epitaxial baw transistors in monolithic Darlington circuit for audio output stages and general
amplifier and switching applications. N-P·N complements are BDV65, 65A, 658 and 65C.

QUICK REFERENCE DATA

527

-

1
all

7%11,2020-3

"1 ( October 1985

1.6

I i

-
.1-

"'='
l-

t ~
12,7 jmax

~

~llo.4.. I--

J
4 •6 ,....
max,

"',2r-1

BDV64 A B I C

60 80 100 120 V

60 80 100 120 V

20 A

125 W

150 oC

1500
1000

100 kHz

Dimensions in mm

4,4

t

-VCBO max.

-VCEO max.

-'CM max.

Ptot max.

T· max.I

hFE typo

hFE >

fhfe typo

15,2_
max

2.2 mo!-J9r==7It====:~-i
.- .. I.-

dimensions within 05
this zone are • 13,6
uncontrolled mIn min

b' cl •~
..J ~ J.... _I 1.. lelo,5el

~
. 1.15

0,95
11

Collector·base voltage (open emitter)

Collector·emitter voltage (open base)

Collector current (peak value)

Total power dissipation up to Tmb = 25 °C

Junction temperature

D.C. current gain
-IC=lA;-VCE=4V
-IC = 5 A; -VCE = 4 V

Cut-off frequency
-IC = 5 A; -VCE = 4 V

See also chapters Mounting
instructions and Accessories.

MECHANICAL DATA

Fig. 1 SOT·93.

Collector connected
to mounting base.
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BDV64;64A
BDV64B; 64C

CIRCUIT DIAGRAM

l .1_

•

I
I
I

__.J

r----·_·_---;
, .----.....,-.,...--II-c

b--i-
I _---I

I,
I
• R1 R2L __. .
1:"""'.2

Fig. 2.

R1 typical 5 kn
R2 typical BO n.

RATINGS

Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134)

Collector-base voltage (open emitter)

Collector-emitter voltage (open base)

Emitter-base voltage (open collector)

Collector current (d.c.)

Collector current (peak value)

Base current (d.c.)

Total power dissipation up to Tmb =25 °C

Storage temperature

Junction temperature

THERMAL RESISTANCE

From junction to mounting base

BDV64 A B I C

-VCBO max. 60 BO 100 120 V

-VCEO max. 60 BO 100 120 V

-VEBO max. 5 5 5 5 V

-IC max. 12 A

-'CM max. 20 A

-IB max. 0,5 A

Ptot max. 125 W

Tstg -65 to + 150 oC

Tj max. 150 oC'

Rth j-mb Krw'

CHARACTER ISTICS

Tj = 25 oC unless otherwise specified.

Collector cut-off currents

'E = 0; -VCB =-VCBOmax
IE =0; -VCB =-V,vCBOmax; Tj =150 °C
IB =0; -VCE =-V,vCEOmax

Emitter cut-off current
IC =0; -VEB =5 V

-ICBO
-ICBO
-ICEO

<
<
<

<

400
2
1

5

jl.A
mA
mA

mA

528

• Based on maximum average junction temperature in line with common industrial prICtice. The
reSulting higher junction temperature of the output transistor part is taken into account.

October 1980) (
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BDV64; 64A
BDV64B; 64C l _

/

:/
/ I

lyp
V

/

I

V

,

:/
/

i il

! /
I

typ : /

I V

I
I

II

I
/

5

10 2

-IC -VCEsat
(A) IV)

5
o

1 1.5 2 2.5
-VeE (V)

Fig. 10 -VCE· 4 V; Tj =25 DC.

o
o 10 -IC fAI 15

Fig. 11 -Iclle =250; Tj =25 DC.

7Z7U92

~ .......
/' '\

1/'1-' 10-" ~

'/
V / '1\ Tj= 150 0 c

/ ~I-" 25 DC

/ /

,/

/'
/

/

10 -ICIAI

Fig. 12 Typical values; -VCE ·4 V.

534 October 19801(
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BDV65;65A
BDV65B; 65C

SILICON DARLINGTON POWER TRANSISTORS

N·P·N epitaxial base transistors in monolithic Darlington circuit for audio output stages and general
amplifier and switching applications. P-N·P complements are BDV64, 64B and 64C.

QUICK REFERENCE DATA

Collector·base voltage (open emitter

Collector·emitter voltage (open basel
VCBO

VCEO

max.

max.

BDV65 I A I B ! C

60 '1180 1'-1-00--111-1-20- V

60 BO 100 120 V

Collector current (peak value)

Total power dissipation up to Tmb '" 25 °C

Junction temperature

D.C. current gain

'C"'lA;VCE"'4V
IC'" 5 A; VCE = 4 V

Cut·off frequency

'C"'5A;VCE=4V

max.

max.

max.

typo

>

typo

20

125

150

1500
1000

70

A

W

°C

kHz

2.2 ma;-Il::;::;==;:r:==r;:::IL_-,

" _1_ i
dimensions within 05
this zone are • 13.6
uncontrolled min min

Dimensions in mm

-

1
ax

1%1U:I:I).)

, •i I
l-

I
I

"'=" I~

t 2
m

I I
12.7
max I

~
I,

I

,

;

II
~·--O,4

...i .....
1.6

-+i 4.6 __
IMaxi
1 :

-.; 2r- 1
I , ,

b ci e ,
, ,I

-; ~ -- -'-1~losSI

I
1,1S
0.9S

~

t--- 15.2_,
I max

'1r-- 14
-

ii

1
4.25..-, 'I

I 4,15 i i!,
i .......,...c---~
!

MECHANICAL DATA

Fig. 1 SOT·93

Collector connected
to mounting·base.

See also chapters Mounting
instructions and Accessories.
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BDV65; 65A
BDV65B;65C l .l_

CIRCUIT DIAGRAM

Fig.2.

R1 typical 5 kn
R2 typical BO n.

I.
I,
I

.-.J
It

r----_-_--I~c

I
! Rl R2L .

b--l_---l

RATINGS

Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134)

BDV65 IA B C

Collector·base voltage (open emitter) VCBO max. 60 I BO 100 120 V

Collector·emltter voltage (open basel VCEO max. 60 80 I 100 120 V

Emitter·base voltage (open collector! VEBO max. 5 I 5 5 5 V

Collector current (d.c.) IC max. 12 A

Collector current (peak value) ICM max. 20 A

Base current (d.c.1 IB max. 0,5 A

Total power dissipation up to Tmb = 25 °C Ptot max. 125 W

Storage temperature Tstg -65 to + 150 °C

Junction temperature T) max. 150 °C'

THERMAL RESISTANCE

From junction to mounting base Rth j.mb Z
KlW'

CHARACTERISTICS

Tj = 25 0C unless otherwise specified.

Collector cut·off currents
IE = 0; VC8 = VC80max ICBO < 400 IJA
IE = 0; VCB = y,vCBOmax; Tj = 150 °C 'CBO < 2 mA

IB = 0; VCE = ~/,vCEOmax 'CEO < 1 mA

Emitter cut·oH current
IC = 0; VEB = 5 V 'EBO < 5 mA

536

• Based on maximum average junction temperature in line with common industrial practice. The
resulting higher junction temperature of the output transistor part is taken into account.

October 1980 "1 (
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BDV65; 65A l
BDV65B; 65e ..... _

5 10 I
C

(AI 15

Fig. 12 ICilB =250; Tj =25°C.

I I I I I I I I
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I : i I I
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o1,5 2 VBE (VI 2.5

Fig." VCE =4 V; Tj =250C.

I ~ I I I I I
I I I I I
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I ~ i I IJ
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I i I I
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i

I " : I

; I/' I
,

I

I III I I

I II I :
I i II: I ! I I

: I i ! I , I

: /' I

i I :

,/ : ,

i I I I : I

J I I I I

5

o
1

10 2

I C VCEsat
IA) (V)

7Z77501

I- -......
......~ ./

......
~~

,/
.,,- V r--. Tj -2S0C

......-V ~ 150°C

,

./
/

V

10 IC (AI

Fig. 13 Typical values; VCE ·4 V.
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21 PHILPAC PROGRAHHA VAN HET SIPHOS-HODEL CBUZ-101
.:= •• :•••••• =•• =•• :==== ••• : •• ==== ••• ==.:.:=:.==

PHILPAC 7E C1~1 COPYRIGHT 1936 N~ PHILIP~ EINDHOVEN NETHERLA~DS

***************************************************
** **
** THI3 IS PHILPAC VERSION 7r **
** **
** ~OR ~ORr INFORMATION PLEASE LIST **
** **
** N~WS OR READ THE REl~AS~ NOTE. **
** **
** IN C~SE OF PROBLEMS PLEA)E CnNTACT **
** **
** CDC FHIl~AC TEL.(04~-7)3~55S EINCHOVEN **
** **
***************************************************

03 FEF 87 THe:
JOB TIME LIMIT:

SlORAr.E LIMIT:
~cIJO.:J SEC.

8~14 KBYTES

TITLE:TOTAALT~ST BUZ10 MET MODEL NVDMOST !

CP :15S

eTS

"OOEL:NVDMOSTCC,G,S)L,LEN,DIA,
JS A t J SO • J ~P , J ~ T t J LA, J L 9 t J L0 , J as, J ,) A, J J I ,
CDGHAlMA,C01~~LMI,COGMALS,CDGMALH,
COGMARMA,CDGM~RMI,CDGMAR~,CDSMA~~,
COGSA,CDGSB,CCGSDtCDG~MI,CDGMI,CDGHAtCOGHBS

e:PARASITAIRE COMPONENTEN'

e:L:ZflFINDUC1IE PER AANSLUITING IN HENRI (P.IJV. ~ONHENRI)S
e:LEN=LfNGTE FER AANSLUITING IN M=.TER (8IJV•• 1 M)S
e:OIA=DIAMETfR AANSlUITDRAOEN IN MILLIMETER (fIJV•• 5 MM)S

Ll (G ,UlS
l2(O,'1)L'S
L3(S. 0 LS

e:A=WffRSTAND PER AAN~LUITDRAAD (KOPER)S
A=LEN/(PI*(DIA/2)**2)*.~1?5S
RtC1,?)A$
R?C5,4)As
R3(5,f)AS

C:OYNAMISCH, CAPACIT~!TEN$

C:CGGI=V11S
FC1(11.0)~DGMI+(V13-CDGMI)*(.~+ATAN(CDGHA*(-Vl+~15»/PI)S
V1Ul1.0)S
Rl1(11.~)lS

C:COG II=V 12$
EC2(12.P)(.5+~TAN(COGHB*(V1+V~-1»/PI)**2!
V12C12.0)$
R12(12.0)lS

C:COI;:Cl'S
Cl(3,2)Q:V*(Vl~-Vl~*V12+V12*Vll)t
V=Q'(Vl~-V14*V12+V12*Vl1).
Da/DV=V1~-Vll·Vl~+V12*Vl1t
nQ I nv 11 =V *V 1 ., •
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5ni5vi2=V.vii:~*Vl~,
OO/OV14=V-V*VI2S

C: COGMAR=EC3$
[C3(1~,O)COGMARH!+(COG~ARMA-CDGHARMt'*(.5.SAT(V2-JST
COG~ARS/2,CDG~ARS'2,COGMARB,n)/CDG~AP.~)S
VI3(l),C)$
P.13U3, °HS

C: COGMAl=EC4 $
rC4(1~.OlCnGMAlHA-(COGMAl~~-COGMALMI)*
EXP(-(COG~ALHt(V2-COGHALS)**2)S
V14(lA,O)$
Rllt(14,Q)IS

C: CDGS=[ C~'S

[C5(1~,O)CD~SA*(HYP(-V2tCOGSO»**2
CDGSR*HYP(-V~,COGSO)+CDGSMIS
V1S(1':.,O)'S
RI5(l::,O'1'S

C: CGS-=C2S

C2<2,5) 1.4NS

C:COS=OIOOE (~AW62)S

C:STATISCH, I~S(VGS,VJS)S

CP1(~.3'·UA~62'$

C: VO G-=V 1 S
VlO,:')S
C: VG S~V 2$
V2(2.':)$
C:VDS~V3S
V3(3 ,~) S

C:IOS-JC1S
JC1(3,5)V21*V23S

C:JS=V21: SATURATtES$
rC21(?l,a)JSp.*(HYP(V:4-JST,JSO»**JSP'S
V21(21,O)'S
R2H21,O)lS

C:JLG=V22: V03GRENS (~ATURATI~/LINEAIR) T.e.v. LINEAIRS
f.C22(22,O)JlA*HYP(V25+JLH/JLA,.3)+.lS
V22 ( 2:', {j ) $
R22(22.0)1$

C:JL=V23: LINfAtRS
[C23(23.~)(HYP(V3+V22,JLO)-HY?(V3-V22.JLO)-V22)/V22S
V23(2~.O)'S
R23(23,O)lS

C:JSC~V24~ CUASI-=SATURATI~ T.~.V. SATURATI($
rC24(~4.~)SAT(V2.JQS,JQS/JaA,1)$
V24(24,O)S
R2lt(24,O)lS

C:JLQ=V25: QU~SI-SATURATlr T.~.V. VDSr.REN~$
[C25(~=.O)SAT(V2,JaStJQS/JQI,0'$
V2S( 2~'. 0) $
R~5( 2 L

". C) 1$
rNO,
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21.1 6ESIHULEERDE OVERDRACHTSKARAKTERISTIEKEH. IDSlVGstl
IHKLUSIEF PROGRAHHA IVDS
====:::::::::::::::=::::==.::::=:===:::==:::::=::==::-

C:TES1CI~':UITt

NVDMOST1( 2.1,' )l')PtlMl •• 5,
1.5,.2,1.1.3,l.5,-~.J,.,,15.16.R,
1.7N,.SN,-1.5 •• 7,.
7N.l. 7N • ? , • 3 N •
1.1,.1 •• 5,.2N,1~~,5S

c:oc OVER~RACHTSKARAKTERISTIEK: (IOS=-lll(VGS~El)\VDS=r.2S

E'1n,C)CS
£2(2,Ol20$
J1((2)$
ENDS

oes
El=AS(2,~.:' •• 5)S
E2=AS(-10,~a,10)$
PRPl01:-Ili(WLAB~l='VGS'.VLAB[L='IDS.PARA~ETER: VDS=F2')S
ENDS

RUNS
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TOTAAlTEST DUlI0 MET HODEL NVDMOST

DC AN~lYSIS

E2 •• •• -10.J~O

+---------.---------+---------+---------+------

+---------+---------+---------+---------+------
100.0

50.0
0.0

*1r

*
*...
11..

*111

*..
1r..

...

_i"'o. G

•
*

*
*..

•..
*

*..
1r..

1r

i!:

*1r

*...
*
*
*i!:..

··
················

··

··············· .

GRAPH O~ IDS. PARAM~TER: VDS=E2

VERSUS VGS

-10G.O

VGS

2. (10 0
2.500
3. GO 0
3. ~~O 0
~. CC 0
~.:.OO
S. DO 0
S.~.OO
6. 000
6. ~O 0
7. CO 0
7.50 (
R.COC
e. eso 0
9. DO 0
9.7;00

10.COC
10.500
11.000

• 11.'500
12.GOO
12.C)OO
13. ~O 0
13. ~o 0
14ioCOO
14.50 C
15. UO 0
IS. co O!)
16.000
1~.500
17. CO 0
17.~OC
18. CO 0
l!2.':'OO
19.CoCitl
lq.~O{j

20.JO(l
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DC A~AL'rSIS

f.2 •••• o.roo

GRAPH OF IDS, PARAMETER: VDS=E2
VERSUS VGS

-10~J.O 0.0 130.0
- ')0.0 50.1)

VGS +---------+---------+---------+---------+------
2. CO 0 17.')11 A · •·2.~CO -1.81~ A · ..·3. ~o 0 -10.1"72 A · *·3.1:.0 Q -1jf4.505 A · *·4. CO 0 -G7.84J:' A · ..·4. r ao -lflG.6'3'.i A · •·5. CO 0 -e~.347 A · ..·5.~OC -17"'.'+01 A · ..
6. DO 0 2(,.321 A ..
6.C:Q(l -1.254 F ..
7. COO 10'3.91«;; A ..
7.~OO -98'+.OO~ A ..
8.000 -1.061 F ..
8.50 C -1.15~ F ..
I) • (;00 -4.935 F ..
I).~OO -6.981 F ..

10. uO 0 -~.182 F ..
10. liO 0 221f.~41 A · ..·.11.QOO -615.333 A · ..·11. ~o 0 -817.22[' A · ..·_12.000 -1.35'3 F · ..·12.500 ~'1.16q A · ..·13. CO 0 -745.302 A · ..·13.500 -1.2'30 F · ..·14.000 -1.042 F · ..·14.500 21.2'32 F · ..·15.~OO 11.471 F · ..·15.CjOC 12.773 F · *·1(,.('00 -1~.231 F · *·16."',CO -€.16q F · ..·17.000 -9.683 F · it·11. ~o 0 -11.021 F · ..,
lR. 000 -tt17.'t'tA A · ..·18.::00 - ~. 59 ~ F · ..·19. wO C -1.051 F · *·19.~OO -1.1'51 F · *·20.00(1 -8.'31 7 F · ..·+---------+---------+---------+---------+------
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DC ANAL 1S1S

E2 •••• 10.JOO

GRAPH OF IDS, PARAM~TER: VDS=E2

VERSUS Vi;S

+---------.----~~---.---------+---------+------

+---------+---------+---------+---------+------
*..
*
*
*

*.. ..
* ..

-10).0 100.0
50.0

*
* .. .. ..

* .. ..
*..

*' ....
*..
*
*.*..
*..
*
*
*......

c.o

··········

··········

4.219 HL
lZ.32/t ML
AJ.14C:: HL

r::31.88~ ML
1.51~
:!.158
5.23~
7.11~

1:].163
1'1.112
17.987
22.192
26.76f
~1.619
36.8613
4~.1P'(j

'17.1'12
~1.12,1

54. :3'15
~1.26A
ea.012
6~.823
65.548
6P..25~

1~.903
1~.31~
1~.05Q

15.768
15.821
1~.6E4

15.'182
7~.324
75.1'~4

7 ~. 09 C
75.005
14.9'3'5
14.818

VGS

2.000
2.':!OQ
3. :'00
3. ~O C
4. 00 (j
4 .~U C
5. IjO 0
5. ~o 0
,. ~OO

6.~OD
7. :'0 C
7.~OO

8. CO 0
8.~OQ
9.000
9.500

.10.000
10.500

. 11.000 .
11.!:DO
12.000
12. ~O 0
13.000
13.!:OO
14.000
14.500
15.000
15.~OO
16. ~O 0
16.~OO

11. 000
11. 5C Q
18. 000
IB. 50 0
19. CO 0
19.:'00
20. GO 0
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DC ANALYSIS

f2 • • • •

GRAPY OF IDS, PARAM~TER: VDS=E2

VERSUS VGS

+---------+---------+---------+---------+------

+---------+---------+---------+---------+------

..

100.0
50.0

..
... ..

*..
*
*..
*
*
*....

.. ..

.. ....
*..

*

,.........
*..
*..

... ..
*
* ..

*

~.o-100.:J

4.235 ML
1~.'310 HL
eC.'44~ HL

~~~.88C ML
1.5~1

~ .17:
5.257
1.812

1J.813
11l.2'44
U~.091
22.30\1
26.98'4
~2.01a
37.'410
4'3.11':
'4 S. 29 e
5~.163
6::.5E~
60..68';
11.107
e'4.799
92.711

10:.7lt5
1')8.698
116.0IH~

121.96~
125.568
127.1t1'1
128.38«;
128.959
129.322
12G.57~

12r:'.75'4
129.891
129.99S
1'3J.085

VGS

2.CO n
2.~OO
3.0300
3. ~o 0
_. QO"
4.:'00
5. no 0
5.50 Q
6.1300
6.50 C
7. DG n
7.::QG
8. ~o 0
8.500
9. CiO a
9.!:OC!

10. ~o C
10.~O(l

11. tlO 0
1l.~OO
12.[:00
12.~00
13. CO 0
13.500
14.(:00
1'4.500
15. 000
15.~CO
1F..OOO
16.t;OO
17. DO 0
17. :'0 0
1R • GO Q
lR. ~oo
1«;.COO
1'5.~OO
20.l00
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DC A~ALYSIS

£2 • • • •

+---------+---------+---------+---------+------

..
*......
•...,.

.. .. .. .. ..

* ..

laC.!)

..
..
* ..

.. .. ..

'::0.0

..
*..
*.. .... ..

••.... .. .. ..

0.0

··+---------+---------+---------+---------+------

·········

···········

-3~."

GRAPH OF ID~, PA~AMETER: VDS=E2

VERSUS VG3

-103.~

vr-s
2.('00
2. e,c, 0
3. ~o 0
3.':0'=
4. UO (j
4.'":00
S. [00
5.:'00
6. :i0 0
6. ~OO
7.000
7.500
B. CO 0
B.~OO
9.000
9.500

10. DO 0
10.~,OO

11.000
11.500
12.000
12.500
13. aD 0
13.~01)

1~. 00 I)
14.~OD
15.000
15.500
16.000
16. ~O 0
17.000
11.50 a
19.C.OO
1A.~0(l

19. CDC'
113.~(l0
20. to 0
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21.2 6ESIMULEERDE UITGANGSKARAKTERISTIEKEN, IDS(VDS)I
INKLUSIEF PROGRAMMA IVGS
========= ••~~=============.========.===============

TOTAALTEST EU~10 MET MODEL NVO"OST

C:DC UITGANGSKARAKTERISTlfK: (IOS=-Ill(V05=Ell\VGS=E2S

CTS
DElETr:El.E2,IlS
£1 (2 .~.) 0 S
E2(1.~l4S
1HE1)S
ENOS

DCS
E1=AS(D,10,.2~)'
£2='41 ::. 6.7$
PRPLOT:-Il;(XLAREL=·VDS',VlARf.l='IDSIVOS)\VGS=E2')$
ENDS

PUNS
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TOTAAlTEST BUl1Q HET MODEL NV~MOST

DC A'JAlY3IS

• • • •

GRAPH OF IDS(V~S)\V~S=E,

VERSU3 vas
S.GO 10.t:'C 15.(0

ves
o. ~OG

250.GOO Ml
5QO. JO" HL
750.GOO HL

1.00 [)
1.250
1.~OI)
1.750
2.~OC
2. ~5 C
2.!SOC
2. 7~ C
3.-:0r
3.250
3. ~o C
3.150
~. ~o 0

_. ~. 250
4. eso 0
4. 75~
5.(00
5.250
5.~OD
5.750
6. COD
6.~5D
6.50 C
6.150
7. CO 0
7.250
7. ~OG
7.750
8. GO 0
8. ~50
B. 50 0
8.750
9. CO 0
9.250
9.500
9.750

10. GO 0

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----
-11'3.353 A ..
249.'4~1t HL :*
118'3.193 ML .*
713.672 ML *«;12.413 Hl *1.017 ..

1.20lt *1.291 ..
1.'364 ..
1.~11 *1.1I1!: *1.410 ...
1.lta'3 *1.503 *1.515 ..
1.5211 *1.531 *1.531 ..
1.542 ..
1.5~1 *1.550 *1.553 *1.5SE ..
1.558 ': ..
1.560 · *1.562 • *·1.56'1 · *·1.565 · ..·1.5E£ · ..
1.5Ell · *1.569 · *·1.569 · *·1.510 · ..·1.571 ..
1.512 ...
1.=72 *
1.51~ ..
1.57:! *1.574 *1.514 ..
1.575 ..

+-----+-----+-----+-----+-----+-----4-----+----
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DC ANAL'\'~IS

[2 • • • •

GRAPH Or- IDS(VDS)\VG~=E2

VEHSUS VDS

+-----+-----+~----.-----.-----+--~~-.~----+----

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----
12.50

10.00

• ..
"••••

*•...
*
*...
...
*...
*...
•
*..
*•
*
'* ...
••••
*..
*
*
*•

•...
*

···

···

·······
···················

A *HL : ..
ML ~··

'J. ') 0

HL
HL
Hl

VDS

0.:00
250.000
500.'~OO
150.COO

1. CO 0
1.25D
1 • '50 !)
I. 150
2.(00
2.250
2.'50C·
2.750
3. uO 0
3.250
3. ::0 0
3.150
4.00 r
~ .250
~. ~o Ii
~.15C
5. ~OO
5.250
5.50(1
5.150
6. CO 0
6.250
6.500
6.150
1. DO 0
7.250
1. !:O 0
7.75e,
e. (100
8.250
~. 50 0
8.150
9.(0(1
9. ?50
9. 5e ()
9.750

10. (·0 Q
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DC ANAL YSIS

[2 • • • • 6.000

GRAPH OF IJSeVDS)\VGS=E2

VERSUS VD'3

+-----+-----+-----+-----+-----+-----.-----+----

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----
12.5C

.. ..
*
*
*
*
*
*
*..
*
* ......
*
*
*
*......
*
**....

* .. ..
*..

"If*

....
*

*

···

···········

·~········

A *
Hl : *

• *

57.05~
6lt6.037

1.292
1.93E
2.5flG
:!.221
~.861J
4.49E
':.12E:
~.15~
1;.365
E.967
1.551
8.10B
8.621
9.091
9.484
CJ .19 E

10.023
10.199
10.321
10.411
]('l.419
10.529
10.569
10.601
10.621
1':'.649
U~. 666
IC.6A:?
ID.6C?5
10.1D6
IO.11E
10.724
10.73~
10.13B
10.144
10.75 n
10.75'3
10.759
1(\.16~

vns
o• (,00

250.COQ Ml
500.:iOO Hl
7S0.COO Ml

1. uClO
1 • ?Cj 0
1. SCI 0
1.750
2.[;00
2.250
2.::;0 a
2.750
3. CO U
3. ?50
3. ~·o (j
3.750
".:00
4.250
". ~O 0
4.750
5. COO
5.250
5.~OO
5.750
6. CO 0
6.250
6. ~oo
6.750
7.000
7.250
7. SO l'!
7.150
A.COr.
8.250
8.500
8.750
9.00n
9.25Q
9. sao
9.750

10. QOO
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DC AN~lY~IS

r2 • • • • 1 •.:00

GRAPH OF IDSlVDS)\VGS=E2

V(RSUS vnC)

+-----+-----+-----+-----+-----+-----.-----+--~-1.721 F ..
805.332 HL *1.610 ..

2.1t1::i *
~. 22 a ..
q.02~ ..
~.~26 ..
5.628 *6.428 ..
7.226 *8.022 ..
B.RIS ..
5.6

'
)lf *1u.38:: ..

11.16E ..
11.~3'4 ..
12.691 ..
13.432 ..
14.148 ..
14.830
15.461
U:.~2.3 ··1 b. 49 '4 ·16.865
11.142
17.343
11.19813
11. 59 ~
17.67";
17.731
11.78r;
1 7.82 If
17.856
11.883
17.QOS
1-'.92~
17.940
11.95'1
11.96;
11.971
1"1.981

VDS

O. L:O 0
250.:100 Ml
500.000 HL
150.(:00 ~L

1. CO ()
1.25 [!
1. ~D C
1.750
2.(-00
2.250
2.500
2.750
3. CO 0
3.250
3.'::00
3.75 [j
~ .00 0
~ .25 0
~. 500
~.75C
5. CD 0
5.250
5.S!lO

- 5.150
£'. 00 ()

_6. 25 0
6.~GO
6.75C
7. CO 0
7.~50
7. ~OO
7.150
e. COO
B.250
8.500
8.750
9 • ~(j D
9.250
9 • ~O [l
9.750
1~. ClO 0

o• ..i ~
2.50

S.LlD
7.50

10.(10
12.59

15.CO

.. .... ....
* ......

* ........................
•-----+-----+-----+-----.-----+-----+~----+----
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21.3 PROGRAHHA VOOR DE GRAFJEKEN CDG(VDS~I
IVGS

TOTAALTEST AU~lC MET MODEL NVDMOST

C:GR_FIEKEN 1, 2 fN 3: (COG=Cl)(V~S=E~)\VGS=El$

eTs
DELETE: El.Rl S
£1(2,0)0$
E2(1,£')-6$
ENOS

Des
rl=A S (0,2 C,. 5 )S
E2:A S(- 6, fo, 1 ) S
PRPLOT:Cl.Nvn~CST1;(XlAB[L=·VQS',YlAD~L=tCOG, PARAMETER:VGS=[l')S
ENDS

RUNS
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TOTAAlT EST BUlI0 MET HODEL NVOMOST

DC ANALYSIS

[2 •••• -;.DOO

GRAPH OF COS, PARAM:TER:VGS=El

VERSUS VOS

0.020 N 2.0~O N 4.000 N 6.0/'10 N
1.000 N ~.OCO N 5.000 N

VDS +-----+-----+-----+-----+-----+-----.-----+----
O. ~O 0 1.700 N *500. nOQ 14L 1.1:la N *1. GOO 1.697 N *1.50 C 1.691 N *2.000 1.691j N *2. ~o 0 1.689 N *3. CO 0 1.60e N *3.5u 0 1.613a N ...
... no 0 1.68 0 N · *t\. ~.oa 1.687 N · ...·5. DC 0 1.681 N ~ *5.50CJ 1.68t: N · *(,. ~DO 1.6Sf N · *·6. ~oo 1.68 f N · *·7. GO 0 1.685 N · *·7.~OO 1.685 N · *,
8.000 1.684 N · *·8.500 1.6eli N · *·9. Q~Q 1.68~ N · *·9.500 1.6a~ N · ...·10.0DG 1.682 N · ...·10.500 1.6Bl N · *.11.QOO 1.681 N · *·11.!:OO 1.6BC N · ...·12.000 1.679 N · *·12.500 1.61e N • *·13. CO 0 1.611 N · *·13.500 ].676 N · *·14.000 1.615 N · *·14.500 1.671f N · *·15.000 1.672 N · *·15.S0~ 1.671 N · *·16. 000 1.669 N · *·16.1i00 1.667 N · *·17. 000 1.665 N • ...·17.500 1.663 N · *·lR. 000 1.660 N · *·1e. 50 Q 1.6Sf N · ...·19. IjO 0 1.652 N : ...
19.~JO 1.6lt13 N · ...·20.000 1.642 N · *·+-----+-----+-----+-----+-----+-----.-----+----
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DC AN~LYSIS

E2 ••••

~RAPH OF COG, PARAMETER:VGS=El

VERSUS V~S

O.J~O N 2.C~~ N It.OOO N 6.0CO N
1.Dn~ N 3.000 N 5.C00 N

vns +-----+-----+-----.-----+-----+-----4-----+----
0.(00

SOO.ODO ML
1. (00
1.50 a
2.~·OO
2.500
3. OC C
3.500
4. CO C
4.500
5.L~O
5.~OO
6. CO 0
6 .~oo
7. (0 (}
7.500
8. !Ie c
8. 5C 0
9. (00
9. ~O 0

10.000
10. ~o 0
11.0!)(}
11. ':0 a
12.:00
12. 5t C
13.COO
13.500
I1t.~OO
1 It. 50 0
15. COO
15.500
16.C:00
16.!:OO
17. IJO C
17.500
1B.~O()

1B.500
19. ~O 0
19.!:O 0
20.:00

1.699 N · *·1.69; N · *·1.695 N *1.685 N *
1.68~ N *1.681 N *1.68J N *1.67'3 N *1.618 N *1.511 N .*
1.616 N *1.f7it N *1.61:3 N *1.671 N *1.670 N *1.66E N *1.665 N *
1.66~ N *1.6GO N *
1.~51 N *1.65"3 N *1.6"[1 N *1.6'12 N *1.635 N *1.62E N *1.61'1 N *1.591 N *1.573 N *1.53" N *1.46it N *1.312 N *971.889 P *E1e.o:H. p *45£.094 P *.3B1.1CJ1 P *

~41.026 P *31':.560 P *298.193 P *28::.595 p *216.032 P *2Ell.518 P *+-----+-----+-----+-----+-----+-----4-----+----
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:lC ANALYSIS

E2 • • • •

GRAPH O~ COr,t PARAM[TER:VGS:(1

V€RSUS VDS

O.O~O N 2.0~O N 4.000 N 6.~CO N
1.000 N 3.000 N ~.ODO N

+-----+-----+-----.-----+-----+-----.-----+----

*..
*
*
*
*
*

• *• *
• *
~ ..
: ..
: .
• I-

:*
~*
: Ir

:*
:*
~*
~ ..
:.
:*
+-----.--~--.-----.-----+-----+-----.-----+----

VDS

o. C~ a 1.613 N
500.:00 ~L 1.613 N

1. C'O 0 1.671 N
1. ~o 0 1.66~ N
2.i:OO 1.661 N
2.500 1.657 N
3. f..O 0 1.653 N
~. "',00 1.649 N
4. ~o C 1.643 N
4. c OC 1.63f N
s. ':00 1.627 N
5. ~o C 1.61~ N
6. :00 1.5ge N
6.C:OC 1.57~ N
7. r.o 0 1.535 N
7.::00 1.46 t N
R.CoC 1.31 'S Ne. ~,O Q 177.C:Ol P
9.00(' f2~.&\20 P
9. ~o C ~(lt.C32 P

10. CDC .3Bt:'.5&\'S P
10.~OO ~1f8.3AR P
11. UO 0 322.481 P
11.500 304.676 P
12.r:OQ 2';1.663 p
12.':-OD 2~1.71'3 P
13. £10 0 213.842 P
13.500 2E7.44B P
14. fJO 0 2f2.14r p
14.::0C 2=7.65:1 P
15.000 253.811 P
15.!':.OD 25;).'1815 P
16.~OO 247.564 P
16.r;co 24'1.9132 p
17. 000 21f~.679 P
17. ~o 0 24LJ.612 P
lR.OOO 238.1'tf P
18. 5G 0 237.052 p
19. D'l (j 2~~.505 P
19.r:;OQ ~:34.0Bo p
20. JO C 232.78~ P

··

•

*
*
*
*
*
I-

*
*
*
*....
*

*
**It
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DC AN At YSI S

E2 • • • •

VDS

o. ro 0
500.,jOQ ML

1. IJO 0
1.500
2. :'00
2. C'·C lJ
3. :0 C
3.:;00
4. e~ 0
4.C:,OC
5.:C C
5.500
6.000
6. ~a 0
7.;00
7.500
B.GOO
8.~OO
9. COC
9.500

10.000
10.~O()

11.COO
11.~,0 0
12.(0(1
12.:00
13. ~o 0
13.~O 0
l~.C:O(

14.::01'1
15. ~o 0
15.500
16. CO I'
16.!':O 0
17.COQ
17. ~o 0
18. CO 0
18.500
19. ~o Q
1~. ~o f'
20. ( 0 (l

GRAPH OF COG. ?~RAMET[R:VGS=~l

VERSUS VOS

0.180 ~ 2.~QO N ~.oco N 6.0CO N
I.ODO N 3.000 N ~.ooo N

+-----+-----+-----.-----+----~+-----.-----+----1.,.,.7 N *
1.44'3 N *
1.4glf N *1.543 N *
1.522 N It

1.46 C N *1.31f N ..
98e.49G p *
E43.274 P *
4A1.513 P *
4a~.023 p *
361.721 P *
33~.'341 P ..
~14.552 P *
~C'O.21E P *2eCl.l='3 p *2P.J.'357 P ..
273.17= P *
2E7.197 P *
2E2.14CJ P *25.7.803 P *254.042 P *
25(1.147 P *
241.835- P *
2'l5-.2il~ P *
2lf2.923 P *24J.830 P .*
238.93'1 P :*
2'!1.207 p :*
~3~.62:3 p :*
23~.179 p :*
232.84lf p

~*
231.610 P :*
23~.46ti p ~ ...
22~.4Q3 P :*
22R.411 p :*
221.48~ p : ...
226.617 p :*
22~.8C3 p :*
~25.037 p :*
224.316 p :*

+-----.-----.~----.-----+--~~-+-----.~----+----
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DC A~~LYSIS

£2 ••••

vns
0.000

1300.00C ML
1. CO 0
1. 5Ci 0
2.~OQ
2. C'":l 0
3. CO Q
3.~O(j

4.000
~.~u(;

5. no 0
5. '-:0 C
6. DO 0
6. ~.O 0
7. oo~
7 • ~Q C'
8. DO 0
B• CSc. Q
9.000
9. ~OO

10. co C
10.;(j n
11. ~o 0
11.~.UO

12.000
12.50D
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15. ~O 0
1(•• 000
16.!'i0 0
17. u(l 0
17.500·
18.300
lA. 50 (l
19. uO ()
19.500
20.;:100

GRAPH OF CDG, PARAMETER:VGS=El

VE~SUS VD~

D.~~O N 2.0JO N 4.0CO N 6.0(0 N
1.~OQ N 3.00~ N 5.000 N

+-----+-----+-----.-----+-----+-----.-----+----
C319.602 P •
91€.721f P *AIfJ.38J P *
~52.805 P *if~7.52q P *
~1~.850 P •343.29'3 P *
:31r;.47r:l p *302.422 P •2eg.613 p -, *213.643 P · •·211.665 P · *2£5.137 P · *·2'59.691 P · *·25~.O94 P · *·251.l5(! P · •·241.132 P :*
211'1.7141 p ~*
242.103 P :*
23g.159 p :.
237.6(,1 p :*
23~.17r:. p ~.

2311.067 P :*
2~2.515 P =*
231.099 P :.
229.800 p :*
22E!.60~ p :*
221.5003 p :*
~2f.483 p :*
22~.535 p :*
22'4.653 p :*
22~.R30 p ~*
223.05G P :*
~22.33[i p :*
221.660 p :*
221.Q22 p :*
221.420 p :*
21'7.852 P :*
21°.:nll p :*
218.R06 p :*
21~.322 P :*

+-----+-----+-----+-----+-----.-----+~----+----
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DC ANALYSIS

E? • • • • -l.()CO

VDS

D. CO 0
SOO.OOG HL

1. DOC
1.~00
2.000
2. '100
3.000
3.!"·OO
4.200
4.500
5. CO 0
5.500
6. ':'GO
6. '10 0
7.:00
7.500
8. COO
8.~OO
Ci.OOO
9. ~O 0

10. CO 0
10.500
11.000
11. ~O 0
12.LOO
12.500
13.00C
13.1:.00
I".COO
llt.~·:lO

15.000
15.'100
16.[00
16. ~O 0
17.4:00
17.500
1~. ~O 0
1A.~00
19. 000
19.500
20. ~DO

GRAPH OF COG. PARAMETER:VGS=~l

VERSUS VOS

O.JJO N 2.000 N It.oao N 6.J~O N
1.00~ ~ ~.ooo N 5.000 N

+-----+-----+-----+-----+-----+-----.-----+----
915.83J P ..
911.11q P ..
lEJ.1!:O P *ltE3.81'l P *37g.ltS1 P *339.785 P ..
31!:.506 P ..
298.771 P *
2ljE.1t2~ P *276.B91) P ..
2613.290 P ..
263.07R P ..
~::7.901 p *253.511 P ...
21tt;.751; p ..
2qE.1t92 P *243.633 P *241.106 P .*
23~.B5g P :*
23~481t3 p :*
235.028 P :*
23~.3Bq p :*
231.88e p :*
2.3J.520 p :*
229.2~5 p :*
228.110 p :*
227.042 p :*
221:.053 p :*
225.1:34 p : ...
22".277 p : ..
223.1111 p ':*
222.72A P : ..
222.02~ p : ...
221.365 p :*
220.743 p : ..
22n.157 p :*
21'1.602 P :*
~19.07~ p : ...
218.5R: p :*
218.10R p : ..
211.66~ p :*+-----.-----+-----.-----+-----+-----+-----.----
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DC ANALYSIS

r2 •••• D. noD

GRAPH OF COG, PAqAMETER:VGS=El
VERSUS VDS

VOS

o. COO
501).O~O "'l

1. vO n
1.")00
2.000
2. e;o n
3.liOO
3."')OG
4.13" 0
4.~CO
5.000
5.500
6. ro 0
6. =JD 0
1. DO 0
7.500
8.000
e. ~OO
9. CO (j
9 .~.O C

10.1)00
10.~t10
11.000
1l.~CO

12.000
12.500
13.00 C
13. ~O D
1If. LO 0
14.ESOO
15.00 D
15.::00
16.000
16.~OC
17. CO 0
17.500
18.[,00
18. ~O 0
19. DD a
19. ~o 0
20. ClO 0

o.~co N 2.0~O N 4.000 N 6.0CO N
1.0~~ N ~.ooa N 5.000 N

+-----+-----+-----4-----+-----+-----t-----+----
1.4145 N · •·
1.~38 N · ..·1.225 N · *-

e~7.42£ P · *·4'?~.614~ P · *·416.7140 P · •·312.403 P · •·343.201 P · •·322.483 P · *·~O1.012 P · *·~q5.014 P · ..·285.437 P · •·211.615 P · •·271.105 P · *·265.603 P · •·26~.8q2 P · t·2~c.812 P : *253.244 P · ..·~ 5 J. Oq 9 P · ..·2'17.3433 P :.
24ft.S014 p : ..
242.555 p =..
242.521 P :.
2~a.67:! p :*
236.986 p : ..
235.41tO p :*
234.019 p :*
2:!2.10!: p :*
231.4q1 p :*
23;j.364 p :*
22Q.31't p

~*
22~9334 P :*
227.41~ p :.
22E.559 p :*
22=.752 p :.
221t.9qJ p ~.

2214.278 P :*
223.602 p :-
222.963 p : ..
~22.351 p :..
221.783 p :.+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----
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DC ANALYSIS

£2 ••••

vas
0.000

'500.000 ML
1.000
1.500
2. UO 0
2.500
3.000
3.500
4. OC 0
4.'500
5. CO 0
5. !,;Q 0
6. ('00
6.500
1.000
7.500
8. GO 0
B. ~O 0
9. ~C 0
9.~OO

10.0eJO
10.500
11.00 C
11.~OO

12.000
12. 5C 0
13.r·oO
13.CjOC
14.(\00
14.500
15.000
15.~OD
16. ~O 0
16.500
11. GO C
17. ~O 0
18.000
lR.500
19. JO 0
19.500
20.uOO

1. ljOD

GRAPH OF COG. PARAM~TER:VGS=El

VERSUS VOS

O.OG~ ~ 2.0~O N 4.000 N 6.0rO N
1.000 N ~.OOO N ~.OO~ N

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----
1.673 N *1.670 N *1.579 N *1.108 N A

126.674 P •
542.009 P *"49.832 P *39E:.227 P *
~El.42:! P · *
~:37.062 p *
:!1'3.073 P *:305.251 P *
2 1H.3IJI P *28:.lfI2 p *
21f1.0~jq P *
211.863 P *
266.581 P · *
262.022 P · *·25e.Olf~ p · *·2:4.552 p · *·251."53 P · *·248.687 P :*
24E.204 p :*
2"3.961 p :*
241.925 P :*
240.071 P :*
23R.313 p :A
23E.814 p :*
23'S.31E P :*
~34.0"6 p :*
2'32.811 p :*
231.665 p :*
230.595 P :*
229.59E P :*
228.659 p ~*
221.780 P :*
22E..954 p :*
22£:.11: p :A
225."39 p :*
224.7"4 p :*
~24.0e£: p :*+-----+-----+-----.-----+-----+-----.-----.----
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DC ANALYSIS

£2 • • • • ~. co 0

+-----+-----+-----+-----+-----+-----.-----+----

GRAPH OF COG, PARAMETER:VGS=El

V!:RSUS VDS

Q.OjO N 2.~1C N ~.OOO N 6.0:0 N
1.000 N ~.ooo N 5.000 N

..
'*

*
*
*
'*
'*

• '*: '*
: *
: '*
: '*
: '*
: '*
• *: *
:*
:*
~*

:*
:'*
:*
:*
:'*
:*
:*
:*
:*
:*
:*
:*
:*
:*+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----

vns
0.000

500.000 HL
1. GO 0
1.500
2.C!OO
2.500
3.::'00
3.50 a
~. fO 0
~. ~.O 0
5. coo
5.~OQ
6. coo
6. c;QC
7. COO
7.500
q. r·DO
8.500
9. COO
9.500

10. CO 0
10.~OO
11. GOO
11.500
12.1:00
12. ~O 0
13. GO 0
13.500
14.ClOO
lit. '10 0
I5.GOO
15.~OO
16.['00
16.500
17. £:0 {)
17.500
le.C'DO
18.50 Q
19.00 !!
1'3. ~o ~
20.000

1.1C-) N
].699 N
1.67lt N
1.600 N
1.551 N
1.471 N
1.323 N

984.928 P
e4 ... l2~ p
If!H. 7 71' P
411.all p
367.651 P
3~9.57G P
~1 S.~r31f P
~05.1S7 P
293.785 P
2Alt.699 P
217.259 P
271.04c; P
265.783 P
261.258 P

. 2~7.326 P
2::3.8715 P
~~O.822 P
2lf8.102 P
24~.660 P
243.451 P
241.459 P
23~.63? P
237.973 P
236.1t1t2 P
235.031 P
2~~.72E P
232.515 P
231.390 P
23D.339 P
229.~~e P
228.431 P
227.573 P
226.760 P
22'5.99'1 P

·········
*

*
*
*
*

*
*

'*
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DC ANALYSIS

£2 •••• ~. 000

..
•..

I'

..

*

..

*

..
I'

*

+-----+-----+-----.-----+-----+-----.-----+----···················
*

*
*

*
*
*I'..

I'..
*
l-

•
I'

*
I'..· ..
•
I'..
I'

I'

•
*••••
*

·····
.~~---+-----+-----.-----.-----.-----.~----+----

GRAPH OF COG, PARAMETER:VGS=E1

VERSUS VOS

D.~DO N 2.000 N 4.000 N 6.0CO N
1.00~ N ~.ooo N 5.000 N

VDS

1). to c 1.710 N'ioo.coo HL 1.736 N
1. GOD 2.310 N
1. ~o 0 3.560 N
2. CO C 3.713 N
2.~QO 3.80 :2 N
3. CC 0 3. 7~Al N
3. SO 0 3.57q N
4. DOC 3.175 N
4.500 2.2,.9 N
5. CO O. 1.316 N
5.~OO 8 eH.Bile P
6.000 6q3.949 P
6.~0C: '583.771 P
1. 00 (I 5111.133 P
7.500 ~6l:.201 P
R. LlO 0 ~~1.181 P
8.500 QOIl.45"i P
9.000 383.369 P
9.~OO ;3 Ef. 291 P

10.000 ~52.1A3 P
10.50r. ~'tG.31'3 p
11. GO 0 331).188 P
11 .~.oo ~21 .AlII 5 P
12.C£l£1 313.811 P
12. ~O 0 ~O1.10~ P
13.000 301.1~5 P
13.":00 29~.822 P
14.00 G 291.03A P
l~. ~.O 0 286.712 P
5.000 282.18Al P

15 .~OU 219.1qR P
16.000 21~.912 P
16.1500 212.891 P
17. (i0 0 270.102 P
17.~0(\ 2£/.521 P
18.COO 265.12~ P
18. ~O C 262.893 P
19.000 26:'j.810 p
19. ~O 0 2~e.861 p
20. COO 257.03Q P
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DC ANALYSIS

E~ • • • • 5.000

GRAPH OF COG, PA~AM~TER:VGS=f1

VE~SUS VOS

a.JGO N 2.000 N 4.000 N 6.0f:0 N
1.000 N ~.COO N 5.COO N

+-----+-----+-----+-----+-----+-----.-----+--~-

*••
*•••

*
*••....

•..
•....
••
*..
•..
*..
*

+-----.-----+-----.-----+-----.~-~--.~----+----

VDS

0.000 1.12 J N
500.JOO ML 1.77 q N

1. co n 2.956 N
1.500 ~.562 N
2.;"00 f.D54 N
2.~OO 6.197 N
3. £::0 0 6.224 N
3.500 6.176 N
~. 000 6.01+0 N
~. =sa 0 5.749 N
5. ~o C ~.O12 N
5.5lJO ;!. 540 N
6. -:0 C 2.002 N
6. c.o 0 1.305 N
7. CO 0 9a:.37€ p
7.500 80~.74~ P
8.COO 6~1.53~ P
8. ~oo 61q.13~ P
9. fa a 558.900 p
9.500 ~16.476 P

10 • CD () 48.3.13R P
ID. 5D 0 ~56.2"!l P
11. jjO C .1434.071 P
11.500 415.41'3 P
12.COO 359.653 P
12.~OO ~8E.028 P
13.000 ~1lf.160 P
1 3. ~O [! 3';3.732 P
IIt.GOO ~~4.1f9= P
14.500 34E.25q P
1S.uOO 33B.85£. P
15.~OO ~32.117 P
16.000 326.117 P
16.~OO 320.5'33 P
17. CO 0 315.535 P
17.500 ~10.8R8 P
18. ~o C 30€.60~ P
la. 50 Q 302.639 P
19. CO 0 2SP..961 P
19.51.10 2q!5.53q P
20.r..Q!:' :292.3148 p,

·············

••

• • •

•

•

•••••
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DC ANALYSIS

r2 • • • • 6. QOO

*......
*

*

*
*

..
*
*
*
*

*..

..

·....

······· ..
*..

*
*..
•
*..

*..
*..
*
**

· *· ..
: *
~ *: ..
= ..
': *· ...
: *+-----+-----+-----+-----+-----+-----.-----+----

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----

GRAPH OF COG, PAP.AMETER:VGS=El

VERSUS VDS

D.010 N 2.UnO N 4.COO N 6.0CO N
1.000 N 3.000 N 5.000 N

VOS

o• ('00 1.720 N
500.~OO '4L 1.775 N

1. 000 2.967 N
1.=00 :.607 N
2.(00 6.121 N
2.~OO 6.28A N
3.000 6.34'3 N
3.C:OO 6.'357 N
4. COO 6.324 N
4. ~.O G 6.21t1t N
5. GC 0 f..lJ89 N
5.500 5.78" N
6.000 '5.096 N
6.~OD 3.55it N
7. (0 0 2.006 N
1.~DO 1.305 Ne. CO 0 98':'.691+ P
9.500 801.716 P
9. 000 fE9.4=8 P
9.50C e12.726 p

10.000 5:7.C07 P
10. ~o (l 51'1.711 P
11.000 481.501 P
11.500 4511.725 P
12.iJOO 432.669 P
12. -=;0 0 ~l~.lAG P
13.000 3C;~.454 P
13.r:OO 3811.910 P
14.000 ~73.119 P
14 • ~o 0 ~G2.762 P
15.000 ~S3.58A P
1s. ~o 0 ~itc;.'+OE P
16.000 338.061 P
16.5C,0 331.431 P
n.~DO ~25.41~ p
11.50 C ~lS.'331 P
18.000 ~14.912 P
19.500 310.299 P
19.000 ~06.D"5 P
19 • ~" [j ~D2.11Q P
20.i:OC ~98.460 P
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21.4 PROGRAMMA VOOR DE GRAFIEK CDGIVGS)I
IVDS • 0 V

TOTAALTEST BUllO HET MODEL NVDHOST

C:GRAFIEK 5: (CDG=Cl)(VDG~E1)\VDS=OVOL), SHORTCI~CUITS

. eTS
DELETf:El,E2S
[1(2,1) -1 ')$
S1(2,:")$
END!

ees
El=AS(-lO.10,.2)$
PRPLOT:C1.NVD~OST:;(XLA8EL='VOG',YLA8EL='CDG.PARAMETER: VOS=G VOLT')$
FN!')$

RUNt
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21.5 PROGRAMMA VOOR DE 6RAFJEK CDGCVGSII
IVDS • 15 V

TDTAALT£ST BUZ10 MET MODEL NVDf10ST

C:GRAFIEK 4: (CDG:-C1)(V~S=!:1)\VI)S=r2=15V~lTS

CTS

DELETE: E1 ,[2S
£lfl,r:)-1~S
E2(2,0)15$
ENDS
Des
£1=AS(-15tl~t.S)S
PRPLOT:Cl.NV~~OST]~(XLA8EL='VDu'tYLABEL=·(OG. FARAHETER: VOS=£2'J$
[NOs

RUNS

184



21.& PROGRAHHA YOOR DE SCHAKELKARAKTERISTIEKEN

C:TESTCyt~CUITS

NVDMDST1(2,1,r)lOp,IML,.5,
1.5,.2,1.8,3,1.5,-5.0 •• 3,15,16,8,
1.1N,.BN,-J.5,.7=.
7N,l.7N,2,.3N,
1,l,.l,.5,.2N,l.8,5$

C:TRANSIENTTE~T M[T G~SIHULEERD£ LABORATCRIUM-CONDITIESS

El(3,C)PULSE(0,6.0,lOU,lN.1U,lN)$
£2(4,Ci)10$
Rl(3,U'50S
R2(~.2) 10(\$
ENDS

TRS
1=AS(lOU,12U,.CIU)S
~PLOT~VN(1),VN(2);(XLABEL~'TI~E',YLAB~L=('VGS.,'VDS'»S
ENDS

RUNS
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