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SAM E N V A T TIN G

Dit verslag vormt de afronding van een afstudeeropdracht verricht bij de vak
groep Elektronische Bouwstenen (EEA) van de Technische Hogeschool Eindhoven.
Deze opdracht bestond uit het in kaart doen brengen van het qedrag van een,
op de vakgroep ontwikkelde, MaS vermogenstransistor, de zogenaamde verticale
mesa MOST (VMMOST), aan de hand van twee- en driedimensionale modellen
(invloed structuur en geometrie).
Aangezien de toepassing als schakelaar van hogere spanningen voorop stond is
aandacht besteed aan de doorslagspanning en de doorlaatweerstand van deze
transistor. am een idee te krijgen omtrent de prestaties van deze mesa MOST
is het onderzoek opgezet als een vergelijkende studie van mesa MOST en HEXFET,
de laatste zijnde een commerciele MaS vermogenstransistor, die als representant
kan dienen van de stand van zaken wat de ontwikkeling van MaS vermogensstructuren
betreft.

In het eerste hoofdstuk komen de van belang zijnde MaS vermogensstructuren
aan bod en wordt in het kort uit de doeken gedaan op welke basisprincipes
de ontwikkeling van dit soort bouwstenen is gestoeld. Vergelijking van
mesa MOST en HEXFET dient te gebeuren uitgaande van optimale ontwerpen met
gelijke doorslagspanning, d.w.z. bouwstenen die bij een bepaalde doors lag
spanning,gekenmerkt worden door een optimale doorlaatweerstand.
In hoofdstuk 2 is aangegeven welke beperking de doors lagspanning oplegt aan
de minimaal te behalen doorlaatweerstand voor zowel mesa MOST en HEXFET (epi
laag). De hoofdstukken 3 en 4 behandelen daarna modellen voor de doorlaat
weerstand van de beide bouwstenen, waarin duidelijk de onderlinge verschillen
en overeenkomsten tot uiting komen alsmede de invloed van de geometrie (zoge
naamde driedimensionale "lumped models"). Bij de beschrijving van het JFET
effect in de HEXFET is tevens gebruik gemaakt van het (tweedimensionale)
simulatiepakket SEMMY (Natuurkundig Laboratorium Philips).

In deze studie is gekeken naar transistoren met gewenste doorslagspanninqen
van 500 V en 1000 V. In hoofdstuk 5 zijn in overeensternming hiermee waarden
gekozen voor de vele parameters zoals die voorkomen in de genoemde modellen
voor de doorlaatweerstand. Daarbij is tevens gelet op de diverse principiele
verschillen tussen mesa MOST en HEXFET, dit om een zo reel ~ogelijk beeld te
kunnen geven van de kwaliteit van eerstgenoemde transistor (te denken valt
o.a. aan het verschil in geleiding tussen het <100> en het <111> silicium
kristalvlak). Op basis van deze gegevens zijn tenslotte met hulp van de
computer optimale ontwerpen voor beide transistoren berekend en verqeleken.
Daarbij is ook gelet op de invloed die de structuur heeft op de uiteindelijke
doorslagspanning; m.b.v. het simulatiepakket SEMMY is berekend in hoeverre de
tweedimensionale structuur van mesa MOST en HEXFET aanleiding geeft tot afwij
kingen van de gewenste doorslagspanningen. Deze zaken komen ter sprake in
hoofdstuk 6.

Gebleken is dat de mesa MOST een veelbelovende bouwsteen is; uitgaande van
vergelijkbare ontwerpen van HEXFET en mesa MOST voor hogere doorslagspanningen
behaalt de laatste steeds een betere optimale doorlaatweerstand en is de
invloed van .diens tweedimensionale structuur op de doorslagspanning kleiner.
Tevens is komen vast te staan dat de gehanteerde modellen zich goed lenen
voor het gebruik als ontwerpcriterium; op vrij eenvoudige wijze kunnen
optimale bouwstenen berekend worden op basis van fysieke afmetingen. In hoe
verre de verwachtingen overeensternmen met de werkelijkheid dient m.b.v.
experimenten nagegaan te worden, waarbij met name fabricage van genoemde
bouwstenen van belang is. Bij verdergaande modellering zijn twee- en
driedimensionale simulaties onontbeerlijk wil inzicht verkregen worden in de
juistheid van diverse gemaakte veronderstellingen.
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I N LEI DIN G

In het door bipolaire bouwstenen geregeerde rijk van de vermogenselectronica
hebben MOS vermogenstransistoren voor een nieuwe wind gezorgd; enerzijds
vinden zij steeds meer hun weg in versterkers vanwege hun grotere lineari-
teit en daarmee geringere vervorming, anderzijds nemen zij door hun hoge
snelheid als schakelaars een steeds groeiende positie in op de markt voor
discrete componenten. Met name de toepassing van deze transistoren in inter
faces heeft gezorgd voor een grote opbloei. Dit maakt onderzoek naar verbetering
van de eigenschappen van MOS vermogenstransistoren en nieuwe structuren tot
een zeer relevante aangelegenheid.

De vakgroep Elektronische Bouwstenen (EEA) van de Technische Hogeschool
Eindhoven houdt zich al jaren bezig met het ontwikkelen van MOS transis
toren die bij uitstek geschikt lijken voor het schakelen van hogere
spanningen. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een concept voor een
nieuwe transistor, de zogenaamde verticale mesa MOST (VMMOST). In het
verleden is o.a. ervaring opgedaan met de techniek van het anisotropisch etsen,
nodig voor het verkrijgen van deze "gegroefde" bouwstenen en is onderzoek
verricht naar maatregelen om doorslag van de transistor t.g.v. randver
schijnselen te voorkomen.

De, in dit verslag beschreven studie, had tot doel aandacht te besteden aan
de transistor zelf, met name de invloed die de structuur en de geometrie
van een ontwerp heeft op enkele-karakteristieke eigenschappen. Voorop
stond een inventarisatie te verrichten om te komen· tot uitspraken omtrent
de te verwachten kwaliteit van de mesa MOST alsmede een aanzet te kunnen
leveren tot realisatie van hoogwaardige vermogenstransistoren. Een en
ander diende te gebeuren op basis van twee en driedimensionale modellen
met een duidelijke fysische achtergrond.
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HOOFDSTUK 1: M 0 S V E R M 0 G ENS T RAN SIS TOR E N

1. I. INLEIDING

Tot voor kort werd in de vermogense1ectronica hoofdzake1ijk gebruik gemaakt
van bipo1aire bouwstenen. De grote v1ucht die de IC techno1ogie de 1aatste
tien jaar heeft genomen, heeft het echter moge1ijk gemaakt ook MOS transis
toren te ontwerpen welke in staat zijn grotere vermogens te verwerken.
Met name de voor dit onderzoek a1s uitgangspunt gekozen, toepassing van
de MOS vermogenstransistor a1s schake1aar van hogere spanningen (500 a
1000 Volt) heeft ge1eid tot een aanzien1ijk marktaandee1. Deze MOS vermogens
transistoren onderscheiden zich in gunstige zin van hun bipo1aire equiva1enten
door (lit. 4, 5):

- grotere schake1sne1heid
- negatieve temperatuurscoefficient van de ge1eiding
- grotere ingangsimpedantie.

A1s voornaamste minpunt ge1dt het feit dat voor het schake1en van grote
spanningen re1atief hoogohmige draingebieden noodzake1ijk zijn, die de
weerstand van de transistor in ge1eiding groot maken verge1eken met

. bipo1aire transistoren (v,~rzadigingsspanning). In hoofdstuk 2 wordt een
optimaa1 compromis gedefinieerd voor de MOST tussen een hoge doors1agspanning VBR
en een 1age door1aatweerstand Ron. Met name voor 1agere frequenties genieten
daarom momentee1 nog steeds bipo1aire transistoren de voorkeur, omdat MOS
transistoren met een verge1ijkbare door1aatweerstand een groter chip opper-
v1ak vereisen (het "oms1agpunt" bedraagt enke1e tientallen kHz). Onderzoek
naar verbetering van de vermogens MOST, zeker wat betreft diens Ron' 1eidt
echter steeds opnieuw tot een herwaardering.

In dit hoofdstuk komen de verschi11ende MOS bouwstenen aan bod die gebruikt
worden in de vermogense1ectronica. A11ereerst wordt aan de hand van schema
tische doorsneden aangegeven in hoeverre hun structuren afwijken van con
ventione1e MOS-structuren en wat hun onder1inge verschi11en zijn. Daarna
wordt aandacht besteed aan de opperv1akte geometrie (chip lay-out) van een
MOS vermogenstransistor. Aan de hand hiervan zijn we in staat de bouwstenen,
die in dit onderzoek zijn verge1eken, te definieren en de gedane keuzes te
motiveren.

1.2. STRUCTUUR VAN MOS VE~~OGENSTRANSISTOREN

De conventione1e MOS transistor heeft een structuur zoa1s schematisch weer
gegeven in figuur 1.1 (lit. 1, 2):

s 5 :D

~ ~/.. ,:.... ~/<ltlt«H!/mz;~ '.:: ..r
'. ~ a. • ••••• "w • " "w ".'~' •••" .... ,.0. o ••• :'.. .. , - • .....

I)t. 1)\.+

Fig. 1.1: Structuur van conventioneZe
MOS transistor

N.B.: In dit vers1ag is uitgegaan van n-kanaa1s enhancement transistor;
andere typen MOS transistoren 1aten zich analoog beschrijven.
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De source en drain bevinden zich aan het halfgeleideroppervlak en z~Jn uit
gevoerd als n+-diffusies in een p-type epi-laag.
Deze structuur is niet geschikt voor vermogenstoepassingen, aangezien (lit. 5):

- de drain junctie een lage doorslagspanning heeft (n+-diffusie).
- korte kana len punch-through tussen source en drain in de hand werken.
- het drain contact slechts beperkte stromen toelaat.

Wijzigen we de structuur echter zoals geschetst in figuur 1.2 dan kunnen
wel grotere spanningen verwerkt worden bij korte kanalen (hoge frequenties)

Fig. 1.2: Structuur van horizontaZe DMOST

We zien hier de toepassing van twee basistechnieken bij het ontwerpen van
MOS vermogenstransistoren:

1) "double diffusion technique". Ret kanaal is het verschil van twee achter
eenvolgende diffusies (p en n+) en kan aldus controleerbaar klein gemaakt
worden.

2) n- drift gebied. De drain bestaat gedeeltelijk uit een laaggedoteerd n gebied
waardoor het electrisch veld in de drain junctie (pn-) verlaagd wordt en
daarmee de doorslagspanning verhoogd.

Naast het voordeel dat deze structuur planair is en dus goed gebruikt kan wor
den in geintegreerde circuits, staat het grote nadeel dat hoge doorslagspan
ningen (VBR = 300 Volt) een groot n- drift gebied noodzakelijk maken en dus
gepaard gaan met een aanzienlijk chip oppervlak. Tevens geven grote stromen
warmteproblemen bij het drain contact.

Indien we nu de drain aan de benedenkant van de halfgeleider aanbrengen, zoals
weergegeven in figuur 1.3, vermijden we alle zojuist genoemde bezwaren en
zijn we (theoretisch) in staat een MOS transistor te realiseren met zeer hoge
doorslagspanning (= 1000 Volt) en acceptabel chip oppervlak.

s 5

/)\.+

II///. I.

1 ) \

I@/filll/IIII til 1/11 1111/111/111/11/1/1/7Ifilii/l/1///

Fig. Z.3: Structuur van verticaZe DMOST
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In niet-ge1eidende toestand ontwikke1t zich bij hoge Vds in de n epi-1aag
een groot dep1etiegebied, waardoor het veld beperkt b1ijft.
In ge1eiding v10eien de e1ektronen door het korte kanaa1 de epi-1aag in, waar
ze zich, afhanke1ijk van de uitvoering van de gate, spreiden om uiteinde1ijk
opgevangen te worden door het n+ drain contact. De dikke 1aaggedoteerde epi
1aag vormt nu een niet te verwaar10zen weerstand. De inv10ed van de parasitaire
npn transistor, gevormd door source, bulk en epi-1aag, op de doors1agspan-
ning (lit. 5) wordt zovee1 moge1ijk beperkt door source en bulk kort te
sluiten. Deze vertica1e structuur 1eent zich bij uitstek voor discrete MOS
vermogenstransistoren.

Bekijken we de vee1heid aan experimente1e en commercie1e vertica1e MOS ver
mogenstransistoren dan 1aten zich twee groepen onderscheiden (lit. 4, 5)

I) de vertica1e "double diffused" MOS transistoren (kortweg VDMOST), waarbij
het kanaa1, overeenkomstig voorafgaande beschrijvingen, in het <100> v1ak
1igt en gevormd wordt door het verschi1 van twee horizonta1e diffusie
profie1en (zie figuur 1.4)

2) de vertica1e V of U groef MOS transistoren (VVMOS of VUMOS) , waarbij het
kanaa1 in het <111> v1ak 1igt a1s gevo1g van het anisotropisch etsen van
het si1iciumopperv1ak en gevormd wordt door het verschi1 van twee verti
ca1e diffusieprofie1en. In het a1gemeen verdienen VUMOS transistoren de
voorkeur boven VVMOS transistoren vanwege hun beter doors1aggedrag (scherpe
punt van V veroorzaakt ve1dconcentratie) en betere stroomspreiding t.g.v.
de accumu1atie1aag onder de bodem van de U groef (zie figuur 1.5).

Inherent aan a1 deze structuren is het feit dat hoge doors1agspanningen grote
1aaggedoteerde n- driftgebieden met zich meebrengen en dus gekenmerkt worden
door een grote drainweerstand.

5

Il\-

5

/1711///0/11) ///11///11/) /11/1// / / / / (/// /// //NI 1/1/1/

Fig. 1. 4: StructuUY' van VDMOST
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Fig. 1.5: Structuur van VUMOST
en vv.MOST (gestippeZdJ

In de praktijk bestaat een bouwsteen dan ook uiteen samenstel van een groot
aantal elementaire structuren tot een chip, waarbij de afzonderlijke struc
turen als het ware parallel geschakeld zijn.
De V of U groef transistoren laten zich, door hun schuin kanaal, compacter
samenpakken en geven zodoende op het eerste gezicht een beter rendement van
het chip oppervlak. Daar staat dan wel tegenover dat een afwijkend techno
logisch proces nodig is voor de fabricage (anisotropisch etsen). In de vol
gende paragraaf wordt nader ingegaan op de strategie van het samenpakken,
resulterende in optimale geometrieen (lay-out) voor vermogensbouwstenen.

1.3. OPPERVLAKTE GEOMETRIE VAN MOS VERMOGENSTRANSISTOREN

Ret halfgeleideroppervlak van een MOS vermogenstransistor laat zich opde.len
in drie gebieden (zie figuur 1.6):

- contacten voor gate en source aansluitingen.
- samenstel van een (groot) aantal eenheidscellen, iedere cel een transistor

vormende (active area).
- rand van de chip.

Van belang voor de beschrijving van de bouwsteen is natuurlijk op welke
wijze de elementaire structuur uit paragraaf 1.2. is samengepakt tot een
discrete transistor. In de praktijk zien we vele geometrieen toegepast,
meestal steeds met een bepaald doel voor ogen. wil men een zo klein mogelijke
doorlaatweerstand van de bouwsteen bereiken uitgaande van een bepaald chip
oppervlak dan dient een compacte opbouw gekozen te worden. Cellulaire geometrieen
zoals weergegeven in figuur 1.7 resulteren veelal in een hoog rendement van het
chip oppervlak wat betreft geleiding en worden dan ook vaak toegepast (lit. 10,
14, 15).
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Fig. 1.6: Chip oppervlak van MOS vermogenstransistor

Ret mag duidelijk zijn dat twee- en driedimensionale effecten in toenemende
mate een rol gaan spelen bij de beschrijving van het gedrag van zoln transis
tor.
Daarnaast zien we ook wel vingerachtige geometr~een (zoals in figuur 1.6), met
name wanneer het terugdringen van parasitaire capaciteiten voorop staat en
dus verbetering van schakelsnelheden (lit. 11).

Drain

SIPMOS·Transitor
Siemens Power MOS

Fig. 2.7: Cellulaire opbouw van MOS vermogenstransistor
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De rand van de chip is apart verme1d omdat deze een speciale construe tie
behoeft. Zou men "name1ijk geen speciale maatrege1en nemen dan za1 doors1ag
van de bouwsteen optreden bij een (vee1) 1agere spanning dan verwacht,
tengevo1ge van ve1&cromming aan de rand (rand diffusies). Met o.a. extra
diffusies (guard ring) en gate uitbreidingen (field plate) wordt gepoogd
deze effecten te minima1iseren ten koste van chip opperv1ak (surface
termination, lit. 4, 5, 10, 17).
De rand van de chip tesamen met de gate en source contacten vormen het
zogenaamde passieve gebied; het actieve gebied gevormd door het samenste1
van eenheidsce11en vormt de eigen1ijke transistor.
Ret is nu moge1ijk met gebruikmaking van verkregen inzichten, op basis van
de uitgangspunten van dit onderzoek structuren en geometrieen te definieren
welke met e1kaar verge1eken worden. In het 1aatste gedee1te van dit hoofd
stuk is dit nader toege1icht.

1.4. DE VERGELEKEN BOUWSTENEN: REXFET EN MESA-MOST

De opzet van deze studie is het verge1ijken, met name wat betreft de door
1aatweerstand, van een nieuwe MOS vermogenstransistor, de vertica1e mesa MOST
(VMMOST, lit. 6, 7), met de meest gangbare commercie1e transistor op dit
moment. Zoa1s reeds gezegd is het techno1ogisch aantrekke1ijk om een VDMOST
structuur te kiezen a1s basis voor de bouwsteen; de meeste commercie1e
transist6ren zijn dan ook van dit type. Van de bestaande geometrieen heeft
de hexagona1e vorm de beste opperv1aktebenutting (zie appendix 1).
Dit in ogenschouw nemende is bes10ten de mesa MOST te verge1ijken met de
REXFET, waarvan de structuur en geometrie is weergegeven in figuur 1.8.

~;---->:<::Y
~ ,

Si

Fig. L.8: Schematische doorsnede van BEXFET

Deze REXFET heeft hexagona1e source contacten waartussen de po1ysi1icium
gate zich a1s een honingraat vertakt. Ret toepassen van po1ysi1icium a1s
gate materiaa1 heeft het voordee1 dat nu de source a1s een grote opperv1akte
meta11isatie kan worden uitgevoerd over de met Si02 bedekte gate. Dit zorgt
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voor een goede source geleiding, maar brengt tevens een grote gate - source
capaciteit met zich mee. Daarnaast geeft de grotere weerstand van het poly
silicium, vergeleken met aluminium, aanleiding tot een grotere RC tijd van
de gate. De roostervorm van de gate tesamen met verstandig aangebrachte
externe contacten helpt dit laatste euvel gedeeltelijk te bestrijden.

De mesa MOST behoort tot de groep van "gegroefde" transistoren (VUMOST en
VVMOST); de structuur is in principe gelijk aan die van de VUMOST (zie
figuur 1.10). De geometrie is echter, in tegenstelling tot VUMOS en VVMOS
transistoren, cellulair en draagt dus bij tot een gunstige doorlaatweerstand.
In figuur 1.9 is schematisch een VUMOST weergegeven. De gate is in dit geval
uitgevoerd als een langwerpig dal in het silicium oppervlak. Ret doorverbinden
van de afzonderlijke groeven geeft steeds aanleiding tot problemen, oftewel
veel chip oppervlak gaat verloren (vinger- of kam geometrie) oftewel de gate
danwel source weerstand wordt verslechterd.

11l?lJ42Jh»;pn;;z I«(0U;;;;,{,z?Zz,v,,,;"U,,(u(

Fig. 1.9: Schematische doorsnede van VUMOST

Door de eenheidscel uit te voeren als een mesa, waarbij de gate nu niet
in een dal ligt, maar juist op een buitenhelling, kan wederom een cellulaire
geometrie gerealiseerd worden, vergelijkbaar met VDMOST geometrieen (zie
figuur 1.10). De polysilicium gate vormt weer een rooster met aanvaardbare
weerstand, terwijl de source als een grote oppervlakte metallisatie over
de mesa's ligt.

Als geometrie is voor de mesa MOST gekozen voor een vierkant rooster in
plaats van hexagonaal zoals bij de REXFET i.v.m. het eenvoudiger ontwerp
(spoedige fabricage van de mesa in eigen halfgeleiderlaboratorium). Deze
geometrie heeft een oppervlakte rendement welke dat van de hexagonale
benadert (zie appendix I). Daarenboven is komen vast te staan dat wat
betreft optimale doorlaatweerstand deze geometrieen niet voor elkaar onder
doen (lit. 15).
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(PRAiH ;

Fig. 1.10: Schematische doopsnede van mesa MOST

1.5. UITGANGSPUNTEN VOOR DE VERGELIJKING TUSSEN MESA-MOST EN HEXFET

Om een reele vergelijking te kunnen maken tussen mesa MOST en HEXFET dienen
de, te vergelijken, ontwerpen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- gelijke doorslagspanning
- zo identiek mogelijke teehnologie
- geoptimaliseerd met be trekking tot de doorlaatweerstand.

De vergelijkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op analytisehe modellen welke
de doorslagspanning en de doorlaatweerstand besehrijven.
Deze modellen zijn toegelieht in navolgende hoofdstukken. Aan de hand hiervan
kunnen optimale ontwerpen gedefinieerd worden voor mesa MOST en HEXFET.

In dit onderzoek zijn MaS vermogenstransistoren onderzoeht, welke in hoofd-
zaak bedoeld zijn om hoge spanningen te sehakelen. Van belang zijn dus hoge
doorslagspanningen, hetgeen de toepassing van laaggedoteerde drain gebieden
noodzakelijk maakt en aanleiding geeft tot grotere doorlaatweerstanden. In
hoofdstuk 2 is getraeht een optimaal eompromis te vinden uitgaande van een
gewenste doorslagspanning. Hierop zijn ontwerpen gebaseerd voor 500 en 1000 Volt.

Daarnaast bepaalt de geometrie in belangrijke mate de doorlaatweerstand.
Hier komt het er dus op aan een zo gunstig mogelijke geleiding per oppervlakte
eenheid te bereiken uitgaande van een vastgestelde eellulaire geometrie
(hexagonaal danwel vierkant). Indien het aetieve gebied van de chip uit
een groot aantal elementaire eellen bestaat kan een zoln eel representatief
geaeht worden voor de gehele bouwsteen; de invloed van de rand van het aetieve
gebied is dan verwaarloosbaar. Optimalisatie van de geleiding per oppervlakte
eenheid kan nu herleid worden tot het zoeken naar die afmetingen van de
eenheidseel waarbij het produkt van de doorlaatweerstand van de eel met het
oppervlak minimaal is. Dit minimum is gedeeltelijk afhankelijk van de stand
van de teehnologie die immers aangeeft tot hoever bepaalde maten verkleind
kunnen worden. Voor de, te vergelijken, ontwerpen zijn daar waar zieh dit
voordoet zoveel mogelijk identieke waarden gekozen voor mesa MOST en HEXFET,
overeenkomstig een kwalitatief hoogstaand proees (literatuur waarden).
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HOOFDSTUK 2: D 0 0 R S LAG V A N V E R TIC ALE M 0 S V E R M 0 G E N S

T RAN SIS TOR E N

2. 1. INLEIDING

Een verticale MOS vermogenstransistor wordt, net als een conventionele MOS
transistor, gekenmerkt door de aanwezigheid van twee, normaliter in sper
richting geschakelde, pn overgangen (zie figuur 1.1 en 1.3).
Daardoor zal, indien de gate spanning kleiner is dan de zogenaamde drempel
spanning Vth' de MOST niet geleiden wanneer er een potentiaalverschil wordt
aangebracht tussen drain en source. Op deze regel bestaan twee uitzonderingen:

1) indien de depletielaag van n+p junctie en de depletielaag van de pn- junctie
elkaar in het p-gebied raken treedt er een ongecontroleerde geleiding op
tussen source en drain doordat de barriere van de n+p junctie wordt ver
laagd. Dit verschijnsel wordt punch-through genoemd en treedt vooral op
bij zeer korte kanalen. In hoogspannings-MOS vermogenstransistoren ont
wikkelt het depletiegebied van de pn- junctie zich vrijwel geheel in het
n- gebied, terwijl het depletiegebied van de n+p junctie zeer klein is
vanwege de kortgesloten source en bulk. Dit houdt in dat doorslag in deze
transistoren niet zal optreden t.g.v. punch-through maar door avalanche

(lit. 1,2, 18):
2) indien de electrische veldsterkte E een bepaalde kritische waarde Ecrit

bereikt treedt een lawine-effect op; hoog energetische elektronen zijn
in staat nieuwe elektronen vrij te maken (botsing) welke op hun beurt
weer voor extra elektronen zorgen. Dit verschijnsel, avalanche-doors lag
genaamd, manifesteert zich in MOS vermogenstransistoren wanneer de
drain-source spanning Vds een dusdanige waarde heeft bereikt (VBR) dat de
veldsterkte in de pn- junctie gelijk wordt aan Ecrit. (De n+p junctie is
kortgesloten en vormt zodoende geen beperking.)
Hoge doorslagspanningen vragen daarom voor dikke laaggedoteerde n- lagen
(potentiaalspreiding en dus veldverlaging, lit. 1, 2) en hebben aldus grote
drainweerstanden tot gevolg.

In het navolgende wordt nader ingegaan op het verschijnsel avalanche-doors lag
en wordt uiteindelijk een optimaal compromis gedefinieerd tussen hoge door
slagspanning en lage drainweerstand.

2.2. VERTICALE MOS VERMOGENSTRANSISTOR MET OPTIMALE DOORSLAGSPANNING

Beschouwen we de pn- juncties zoals die voorkomen in de HEXFET en de mesa MOST,
dan kunnen we die in eerste ins tantie benaderen door een one-sided abrupte
vlakke junctie met een begrensd n- gebied, mits sprake is van ontwerpen
voor hoge doorslagspanningen (zie figuur 2.1)

e
tc;'t~t -

@(f) G9
t,..a.x -

CmAI< -

------IIU+-----......;::......---~-.x
o

Fig. 2.1: Verdeling van electrisch veld in
b~(Tr,p.n.qa nn- 17)n~f;1:p.
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en de Shockley benadering
van de n- laag geldt:

gebruikmaking van de Poisson vergelijking
worden afgeleid dat in het depletiegebied

q • N
DdE

dx = -

Met
kan

Avalanche doorslag treedt op wanneer Emax = Ecrit'
Uit figuur 2.1 is af te lezen dat de maximale doorslagspanning van deze
structuur bereikt wordt indien Wepi ~ xn crit, waarbij Xn crit de depletie
laagdikte in het n- gebied voorstelt wan~eer de kritische'veldsterkte bereikt
wordt; n+ begrenzing heeft dan geen invloed. Verwaarlozen we de diffusie
potentiaal (toegestaan bij hoge doorslagspanningen) dan geldt voor deze
doorslagspanning bij benadering:,rx .
VBR =J

o

n,crItE . dx = ~ Ecrit ' xn,crit

e: •
SI • E .
. N

D
crIt

= 1 E
2 crit q

2
• E •crIte:si

=
2 • q

(lit. 3, 17)

w . =epI

Duidelijk is dat het geen zin heeft Wepi groter te kiezen dan xn crit, omdat
daarmee aIleen maar de weerstand van het n- gebied in doorlaatri~hting
groter wordt gemaakt, zonder een toename van de doorslagspanning. Samen
vattend kan gezegd worden dat, uitgaande van het streven een maximale door
slagspanning te behalen bij een bepaalde n- dotering, een dikte van het
n- gebied gekozen moet worden, ter grootte:

e: • • E .
SI crIt

q • N
D

VBR
= 2 • E .

crIt

2.3. VERTICALE MOS VERMOGENSTRANSISTOR MET OPTlMAAL COMPROMIS TUSSEN
DOORSLAGSP&~ING EN DOORLAATWEERSTAND

compromis tussen doorslagspanning en
kleiner gekozen te worden dan 2 • VBR/Ecrit (lit.

Wil men een zo optimaal mogelijk
doorlaatweerstand dan dient Wepi
3, 5, 8, 15, 19).
Dit is als voIgt in te zien:

indien W . < x . geldt bij benadering:epI n,crIt

i
w .epI

VBR = E . dx

o

=E •• W .-~.qcrIt epI e: si

2
• W •epI

( 1)

Voor de weerstand per oppervlakte eenheid van het n- gebied kan bij benadering
gesteld worden dat geldt:
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W 0

ep~R _ = ROd = P . W 0 = ----~--~
n ~ ep~ q. ~n . ND

(2)

waar Rid de ideale weerstand van de drain voorstelt~ zijnde de weerstand van
een brok halfgeleider met lengte Wepi en verontreiniging ND. De werkelijke
drain-weerstand is t.g.v. de niet-uniforme stroomverdeling in de epi laag
natuurlijk groter. Deze materie komt uitgebreid aan bod in de volgende
hoofdstukken.
Uitgaande van een gewenste doorslagspanning dient R _ minimaal te zijn.

nUit (l) voIgt:
2 E 0. s~

ND = W:: (E 0 • W 0 - V )q. 0 cr~t ep~ BR
ep~

Deze uitdrukking substitueren in (2) levert:
W3

0

R R ep~

n- = id = 2 . ~n ..E
si

(E
crit

. W
epi

- V
BR

)

(lit. 5, 8, 19)E 0

cr~t

Minimaliseren van Rid als functie van Wepi leidt uiteindelijk tot de voor
waarde:

3
Wepi = 2

Te constateren valt dat Wepi een factor ~ kleiner is geworden t.o.v. de
situatie waarbij de doorslagspanning geoptimaliseerd is (2.2.).

De optimale bouwsteen kan nu ontworpen worden op basis van de volgende
regels (lit. 15):

1) bepaal gewenste doorslagspanning VBR·
3 VBR

2) W = 2" .
ep~ Ecrit

4
E . E2 0

3) N
D

s~ cr~t= 9 q . V
BR

In de praktijk zijn Ecrit en ~n afhankelijk van de dotering ND (zie figuur 2.2).
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NJIIllt--..

II

I

mllmllIll
"11111 II

-t+tttt1t

-+-++++tH+--+-ttttffil

Kritische veldsterkte Ecrit en soortelijke weer
stand pals functie van de dotering N van siZicium.
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Het uiteindelijke stelsel ontwerpregels voor een, wat betreft de doorlaat
weerstand, geoptimaliseerde bouwsteen wordt nu bepaald door de relaties
welke men kiest om deze afhankelijkheden te beschrijven; deze relaties
zijn empirisch van aard. In onderstaande formule is een typisch resultaat
weergegeven behaald met optimalisatie op basis van doorlaatweerstand (lit. 5);
het compromis tussen doorslagspanning en doorlaatweerstand kan niet tref
fender geillustreerd worden:
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HOOFDSTUK 3: D 0 0 R L A A T WEE R S TAN D V A N HEX F E T

3.1. INLEIDING

Wanneer de gate spanning V groter is dan de drempelspanning Vth van de
enhancement MOST in de VDMB~T structuur, nogmaals geschetst in figuur 3.1,
is geleiding mogelijk tussen drain en source. Bij een positieve Vds zullen
de elektronen uit de source via de beide kanalen de n--epilaag invloeien.
T.g.v. de positieve gate spanning is het oppervlak van de epi-laag onder
de gate geaccumuleerd en vormt als zodanig een goede geleider vergeleken
met de rest van het n- gebied (zeker bij bouwstenen met hoge doors lag
spanningen). Daardoor zullen de elektronen uit de beide kanalen via deze
accumulatielaag de epi-laag instromen.

'Pi:
I ...4------.,;---_
I

o

p

,,'
, - - -{- - - ---.

,j.~l.ht
,. ~;.J.,

L,.

I
It\+

I

Fig. 3.1: HEXFET structuur

Zoals geschetst in figuur 3. 1 zorgen de depletielagen van de pn- juncties
voor een zekere versmalling van het stromingsgebied vlak onder de accumulatie
laag. De elektronen ondervinden in het bovenste stuk van de niet-geaccumuleerde
epi laag dus een weerstand afhankelijk van de vorm en omvang van de daar aan
wezige depletielagen. Dit zogenaamde JFET effect (i.v.m. de analogie met de
werking van een junctie FET) zorgt voor een extra weerstand afhankelijk van
Vds en speelt met name een rol bij bouwstenen welke slechts een kleine
afstand tussen de p-diffusies hebben (kleine La) of een zeer laag gedoteerde
epi-laag. Tenslotte stromen de elektronen door het n- driftgebied naar de
drain.Wanneer we de weerstand van de source en drain n+ diffusies alsmede
van de diverse metallisaties verwaarlozen dan bestaat de doorlaatweerstand
van de HEXFET dus uit de volgende componenten:

1) kanaalweerstand Rch
2) accumulatielaag weerstand Racc
3) weerstand van het "JFET" gebied Rjfet
4) weerstand van de resterende epi laag Repi.

Deze bijdragen zullen achtereenvolgens behandeld worden, te beginnen met
Repi·
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Zoals reeds aangeduid in hoofdstuk 1 wordt de weerstand bepaald behorende
bij een eenheidseel van de desbetreffende bouwsteen; voor de HEXFET is deze
eenheidseel weergegeven in figuur 3.2.
Naast de weerstand is ook steeds een uitdrukking vermeld voor het RA produkt,
d.w.z. het produkt van de weerstand gerelateerd aan een eenheidseel met de
oppervlakte van die eel. Dit produkt kan zowel voor optimalisatie als voor
vergelijking gebruikt worden.

Fig. 3.2: Eenheidscel van de HEXFET

Bij de optimalisatie in hoofdstuk 2 is uitgegaan van Rid, de ideale weerstand
van het drain gebied. De versehillende weerstandseomponenten, zoals gesehetst
in deze paragraaf, dragen eehter bij tot een grotere drainweerstand; een, wat
betreft de geometrie, geoptimaliseerde bouwsteen kan daarentegen veel goed
maken. De fout die gemaakt is bij de optimalisatie in hoofdstuk 2 is daarom
niet in besehouwing genomen. Eveneens niet in besehouwing genomen zijn af
wijkingen in de geometrie zoals afrondingen van hoeken en gekromde begrenzingen.

3.2. DE SPREIDINGSWEERSTAND Repi

De stroom in de epi laag tussen x = Wa en x = xp + Wepi (zie figuur 3.1)
heeft een duidelijk driedimensionaal karakter. Bij de modellering ervan
wordt gebruik gemaakt van het spreidingsmodel met vaste hoek a (lit. 3, 18);
in een doorsnede ziet het stromingsgebied er dan uit als een trapezium
(zie figuur 3.3).

p 7-;, a. "= p
,

'-, '....
0(1 'cc

",,-

Fig. 3.3: Trapeziumvo~ige spreiding
in de epi laag.
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De stroom kan echter gaande in de x-richting niet onbeperkt spreiden, de
cellulaire geometrie legt beperkingen op aan het stromingsgebied. Een en
ander is schematisch weergegeven in figuur 3.4. Nemen we voorlopig als
uitgangspunt een, voor het totale stromingsgebied, representatief gedeelte
van de geometrie, zoals weergegeven in figuur 3.5, dan kan het hierbij
behorende stromingsgebied beschreven worden aan de hand van sequenties
in de x-richting van stroomdoorsneden, zoals getekend in figuur 3.6.

z
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Fig. 3.4: Geometrische beperking van het spreidings
gebied in een HEXFET

Fig. 3.5: Representatief gedeeZte van de HEXFET

Rierbij is onderscheid gemaakt tussen twee situaties:

a) de gearceerde driehoekjes in figuur 3.5 fungeren als spreidingsgebied,
d.w.z. de injectie vanuit de kanalen in deze gebieden is verwaarloosbaar
(figuur 3.6.a). De rechthoek uit figuur 3.5 vormt dan de top van het
stromingsgebied.

b) de gearceerde driehoekjes in figuur 3.5 vormen samen met de rechthoek de
top van het stromingsgebied (figuur 3.6.b). Ret effect dat de hoeken
hebben op de injectie van elektronen vanuit de kanalen in de epi laag
wordt verwaarloosd.
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Fig. 3.6: Sequenties van stroomdoorsneden in de BEXFET

voZgens twee versahiZZende benaderingen

Veronderstellen we constante stroomdichtheid jx in het stromingsgebied dan
kunnen voor beide situaties op navolgende wijze uitdrukkingen voor de weer
stand afgeleid worden:

ad a

De stroomdoorsneden zoals geschetst ~n figuur 3.6.a veranderen in de "drie
hoekjes" tussen x = Wa en x = W~ en in het "rechthoekige deel" tussen
x = Wa en x = Ws van vorm.

Voor W geldt (zie fig. 3.4): Ws s

voorstelt.

Z 13 , waarbij a de spreidingshoek
2 . tan a

Voor W' geldt (zie fig. 3.7): W' = 2 /3 a = 3
a

Z . Ws s tan (J s

Voor de eenvoud is in bovenstaande uitdrukkingen voor Ws en W~ de top van het
spreidingsgebied nul gesteld, d.w.z. Wa = 0, evenals in navolgende berekeningen.
Tevens is de dikte van het spreidingsgebied gelijk gesteld aan Wepi. In de
uiteindelijke formule voor de spreidingsweerstand worden weer die afmetingen
gebruikt welke in overeenstemming zijn met de reele structuur (figuur 3.1).

=>

, ', '
, , I

't'

Fig. 3.7: Begrenzing spreidingsgebied BEXFET in
"drieh(J((kje"
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Er zijn nu drie gevaIIen te onderscheiden:

I) WI < W .
s s

De oppervlakten van de achtereenvolgende stroomdoorsneden z~Jn gegeven door:

o ~ x ~ WI A(x) = Al (x)s
_ §. /3 tan2 a 2 + 2 (a + Z) tan a. x + a Z= . x .

3

WI ~ X ~ W A(x) = A2(x)s s 2
l /3 2 2 + 2 Z aZ + a

= tan a x . . tan ~u. x+
3 2 /3

W ~ x ~ W A(x) A
(a + Z /3)2

=s ep~ u 2 1 3

wordt dan:

SWs d (W . - W )
+ P x() + P _..:.e~p_~__.:..s_

A
2

x A
WI U

S

De weerstand van dit stromingsgebied

.rWepi
dx iW~ dx

R =J_ P A(x) = P Al (x)
o 0

c(W + 3 WI)- (\.;T - W') ]P in [c + s s s
1,]r)= 2 c (a + Z) tan a c - c(W + 3 \.;TI) + (W -

s s s

P /3 in [2 W + (/3 _ I) \.;TI ]+ S s

2 (a ~ /3 Z) tan a ( I + /3) \.;TI
s

+
2 P /3(Wep i - Ws )

(a+/3 z)2
, me t c = ~ + ! /3 \

2) WI = ,Ws 's
De weerstand ~s dan:

R =5W5O dx (W . - W )
ep~ s

Al (x)
+ P A

u
0

P (~ + :)
P (1.] .-W)

In + ep~ s
=

8 . c . Z . tan a 2 /3 c2 Z2

3) WI > W .
s s

Nu geldt voor de achtereenvolgende stroomdoorsneden:

o ~ x ~ W A(x) = Al (x).s

W ~ x ~ WI A(x) = A
3

(x)s s

-2 /3 2 2 + 2 a tan a x + aZ + 1 /3 Z2= tan a x . 2

WI ~ X ~ W . A(x) = A .
s ep~ u

Ook nu geldt weer voor de totale weerstand:
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r" r r; (W
epi

- \01')ep~ dx s dx dx
R

s
= P A(x) = P + P + P

Al (x) A
3

(x) A
w u

0 0

In [~
s

+ I c n.; + 3 W' ) - 3 (W' - ~.; ) ]P s s s s= 2 . c (a + Z) tan a - I c (W + 3 ~.;' ) + 3 n-l' - W )
s s s s

[21 3
W' - (/ 3 - I )

I's ]+ P In s
2 (a + /3Z) tan a (I + 1 3) VI

s

2 p/3 (W • - H')
+

ep~ s

(a + 1 3Z)2

Dez~ drie formules voor R laten zich handzamer presenteren door het invoeren
a

van de variabele p =~ en de functie hI(p):

[
Wep~ - \oIov

p --"---A--- +
u 2

hI (p) J
Z . tan a

+ s

+ s
2 ](A c + I) (c + 1)

(A
2

c - 1)( c - I)

n.; . - W )
ep~ s

A
u

+ __F__ In [2 + s (A - I) ]

13 s (A + 1)
+ P

waarbij voor de diverse "constanten" geldt:

c =VI + 1 1 3\ en p ~ p }2

W = W W'
ov s s

s p lip

A = 1 3 I113

F = 111 3

De functie h((p) ~s grafisch weergegeven in figuur 3.8.

ad b

De berekening van R onder deze aanname verloopt analoog aan situatie a, in
acht genomen het feit dat nu geen spreiding optreedt in de "driehoekjes"
en de parameter W' dus komt te vervallen:

s

i \ol· i W
ep~ dx s dx

R = P A(x) = p A
2

(x) + p

o 0

P
13 1 3 2 P1 3 (W • - W )

= t In (1 + 2 _Z__) + ep~ s
2 (a + /3Z) an a a (a + 13Z)2
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Deze functie 1aat zich schrijven a1s:

wov
+

met Wov • Ws en h 2(p) = I .l pl3 in (I • ~ )

De functie h2 (p) ~s eveneens weergegeven ~n figuur 3.8.

\

, ~~ :--- t- 1"-<- ...,,~--!- _
..ccc~~_t -"-, __-i--.--i- "--iL- -+.-t-- ~'i -+---':-~+~ l;~Ln-~ ~ ---H~~

Fig. 3.8: Spreidingsfunctie h(p) van een HEXFET

Verge1ijken we de gevonden uitdrukkingen voor de spreidingsweerstand uit
situatie a en b voor gangbare geometrieen (p ~ I) dan komt dat neer op het
verge1ijken van hl(p) met h2 (p).
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Zoals uit figuur 3.8 blijkt z~Jn deze twee funeties voor het besehreven
interval nagenoeg gelijk. nit heeft, samen met het besef dat situatie b
de werkelijkheid diehter zal benaderen (o.a. dankzij de aeeumulatielaag
die ook in de "driehoekjes" aanwezig is) dan situatie a, geleid tot het
kiezen van situatie b als uitgangspunt voor het modelleren van de doorlaat
weerstand, vanwege de grotere eenvoud van het hierbij behorende model.

Voor de spreidingsweerstand behorende bij de eenheidseel zoals gesehetst in
figuur 3.2 geldt nu:

R 2 •
1 1= 6" R2 = "3 R2ep~

[w - W Z 13 )]p ep~ ov
in (1+ + 2--

2 13 (a + 13Z)
a

eel tan a

waarbij voor de oppervlakte van de eenheidseel A I geldt:ee

A =! 13 (a + 13Z)2 en voor Weel 2 ov

z/3
w=w=----ov s 2 tan a

Keren we terug naar de hexagonale struetuur uit figuur 3. 1 met de aldaar
gedefinieerde parameters dan blijkt:

In (1 + 2 2 Lp + 2 La - a )]

tan a a4 13 (L + L )
a p

+ -----------
Wov

[

w -
p ep~

eel

R .
ep~

13 Z = 2 L + 2 L - a
p a

Hieruit voIgt: Aeel = 2 13 (La

tan a
en W

ov

L + L a
P a 2---"------+ W

a - x
p

Tenslotte kan voor het RA produkt gesehreven worden:

[

(L + L) (
(R.A) . = p (W . - W ) + a p In 1

ep~ ep~ ov 2 . tan a

N.B.: Uitgegaan is van hoogspanningsstrueturen (grote Wepi) met kleine
eellen, waarvoor aIle besehreven overlappingen in het stromings
gebied optreden: Wepi > Wov .
Zoals we zullen zien is dit alleszins geldig voor geoptimaliseerde
bouwstenen in de zin van dit onderzoek.
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3.3. DE VERSMALLINGSWEERSTAND R
JFET

Ret stromingsgebied in de epi laag tussen x = 0 en x = Wa is, zoals reeds
gezegd, begrensd door de n- depletielagen. De vorm van dit gebied wordt,
analoog aan de beschrijving voor de spreidingsweerstand van de epi laag Repi'
benaderd door een trapezium, waarvan de top gegeven is door de afstand
tussen de p-diffusies en de bodem door de top van het spreidingsgebied
(zie figuur 3.9).

Fig. 3. 9: Trcrpeziumvormige benadering van
"JFET"-gebied in HEXFET

In overeenstemming met de modellering van Repi veronderstellen we constante
stroomdichtheid jx' waardoor voor de weerstand Rjfet kan worden geschreven:

S
w

a dx
R = P A(x)

o

Nemen we meteen de hele eenheidscel als uitgangspunt dan geldt voor A(x):

A(x) = 2 13 (L + L )~ - 2 13 (L +~ • x)2
pap 2 W

a

met ~a = 2 L - a.a

Voor R' f volgt hieruit:
J et

2 13 (L + L )(2 L
a p a

R' fJ et
=

p W
a In[~ (1 +

a) a L a

a
2

+ 2 L
P

)]
Ret RA produkt kan dus worden beschreven met de volgende formule:

(L + L )
P a(R.A)'f = p • W .

J et a (2 L - a)
a

[

2 L ( L - ~ )J1 a 1 a 2n -- +
a L + 2 L

a p

In de voorgaande beschouwing is er stilzwijgend vanuit gegaan dat de dikte
van de accumulatielaag verwaarloosbaar is. Deze aanname is terecht daar W
normaal gesproken enkele ordes groter is dan de accumulatielaag dikte. a
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3.4. DE ACCUMULATIELAAGWEERSTAND R
ace

De accumulatielaag aan het oppervlak van de epi-laag onder de gate zorgt,
volgens het tot nog toe gehanteerde model,voor de homogene verdeling van de
stroom over de epi-laag. Deze benadering is geldig zolang Race « Rjfet + Repi'
Met name wanneer La groter wordt treden afwijkingen op. Voor die situatie
zijn aangepaste modellen ontwikkeld (lit. 12, 13), maar voor geoptimaliseerde
"hoogspannings"-structuren is het homogene stromingsmodel goed bruikbaar
(lit. 13, 15). Race verdisconteert in dit geval een extra spanningsval t.g.v.
het tweedimensionale karakter van de stroom nabij het halfgeleideroppervlak
in de epi-laag.

De accumulatielaag kan dus beschreven worden met twee stromen, een homogene
stroom I y in de y-richting die steeds kleiner wordt en een homageen uit de
laag tredende stroam Ix in de x-richting (zie figuur 3.10).

;>

'Er geld t nu:

Fig. 3.10: AccumuZatieZaag in HEXFET

I (y + dy) = I (y) - I (y)
Y Y x

De stroom I is in dit model een oppervlaktestroom met dichtheid js,y' zodat
deze uitdrukking herschreven kan worden als:

js,y (y + dy) . z (y + dy) = js,y (y) . z (y) - jx(Y) . z (y) . dy

Tevens geldt: j (y) = cr • E (y) =
s,y s,a y

met cr de oppervlaktegeleiding van de
5, a

met z (y) =
2

(L + y)
13 P

(Hexagonale geometrie)

_ cr dVy I
s,a . dy y

accumulatielaag.

Hierdoor wordt de stroomvergelijking:

cr
5, a

cr
s,a dVy = j (y) = J

Y + L dy x
p

oftewel

~ [(y + L ) dvyJ =dy p dy
J

cr s,a
(y + L )

P
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Integreren over y met als randvoorwaarde jy(La ) =
levert:

dVy _
dy - 2

J [y + L - _(L_a_+_L...Ap_)_2J
as,a p (y + L )

P

- a s ,a
dVy I
dy L

a

o

Nogmaals integreren over y levert uiteindelijk:

!J.Vy -::"2-.J-a-- [(La
s ,a

L
+ L )2 In (1 + La)

p p 2
L a

Voor de totale eenheidscel geldt dan:

R = !J.Vy
met A 2 13 (L + L )2 - 2 13 L2

ace J . A ' x a p p
x

= 2 13 L (L + 2 L )
a a p

L )2
L L

2

• Lp ]R
[<L

In (1 + La) -
a - L= +

ace
4 13 a + 2 L) a p 2 a

. L (L Ps ,a a a p

Herleiden we dit weer tot het RA produkt dan geldt:

(L + L )2 [ (L + L )2 L ]
(R.A) = a p a p In (1 + ~) - ~

ace 2 . a L (L + 2 L ) Lp
s,a a a p

In deze afleiding is ervan uitgegaan dat as a constant is, d.w.z. dat de
veranderende potentiaal in de accumulatielaag een verwaarloosbare invloed
heeft op de accumulatielading. Dit is aIleen waar voor kleine stroomdicht
heden oftewel kleine V

ds
'

Voor a kan de volgende relatie gevonden worden:
s, a

a = ]l q met ]lna, 100 de beweeglijkheid van de elektronen in des,a na,IOO' s'
accumulatielaag «100> vlak) en qs de oppervlakte
ladingsdichtheid in deze laag.

Voor q geldt bij benadering:
s

q = C (V - V - V ) ~ C (V - V ) .
s ox,a gs FB,IOO ace ox,a gs FB,IOO'

voor kleine waarden van de potentiaal in de accumulatielaag Vacc (Vds is klein).
VFB,IOO stelt de flat-band spanning van het n- gebied onder de gate voor,
welke aangeeft bij welke gate spanningen accumulatie optreedt. Cox,a is de
oxide-capaciteit ter plaatse en is gelijk aan €ox/tox,a, met tox a de dikte
van de oxidelaag tussen gate en n- gebied (hoeft niet noodzakelijkerwijs
gelijk te zijn aan de oxidelaagdikte in het kanaal).
De oppervlaktegeleiding a is nu gegeven door:

s, a
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3.5. DE KANAALWEERSTAND R
eh

Tenslotte dient nog de normale weerstand van de transistor meegenomen te
worden, te weten de kanaalweerstand Reh. De bepaling van deze weerstand
verloopt identie~ als die van Raee met dien verstande dat nu alleen sprake
is van een stroom 1y (zie figuur 3.11).

>

~ (L~)
V--_L

Fig. J.ll: InversieZaag in HEXFET

Er geldt weer: 1y (Y) = js,y(y) . z(y) = 1y (y + dy)

met z(y) 2
= -- (L - L

E
+ Y)

13 P

en j (y)
s ,y

dVy
- as,i dy waarin a . de oppervlaktegeleiding voorstelt van

s,~

de inversielaag (kleine V
d

dus eonstante a.).s s,~

I
eel

4/ 3 (L - L )
P E

I eel
6.z(0)

a .
s,~

(L L + ) dVy = 0
p - E Y dy

d
dy

dV - 1eel(L - L + y) Y - -----
P E dy-

4/ 3 •

1ntegratie over y met randvoorwaarde j (0) =
levert: s,y

Hieruit volgt:

tJ.Vy

zodat voor tJ.Vy geldt:

= _ rLEdVY . dy = 1eel

J_ dy 4/ 3 a .
o s,~

De kanaalweerstand van de eenheidseel is nu:

R = tJ.Vy = In [I + LE ]
eh I 1 4 /3 L - Lee y a . p E

s,~

Voor het RA produkt:

(L + L)2 [
_ .....p a_ In 1 +

2 a .
s,~
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Ook nu kan weer een uitdrukking afgeleid worden voor de opperviakte
geleiding cr . van de inversielaag onder de aanname dat de potentiaal van

s,~

de inversielaag verwaarioosbaar is:

cr .
s,~ fl ni, 100

= fl ni , 100

c . (V - V )
ox,~ gs th

g"
ox (V V)

t . gs thox, ~

3.6. DE DOORLAATWEERSTAND R
on

De doorlaatweerstand Ron van de HEXFET kan nu geschreven worden ais de som
van de, in vorige paragrafen bepaaIde, weerstandscomponenten. Dit resuiteert
in:

(R.A) = (R.A) h + (R.A) + (R.A). f + (R.A) ..on c ace J et ep~

Het zal bIijken dat deze uitdrukking optimale afmetingen voor de HEXFET
definieert uitgaande van een aantal randvoorwaarden.
Voor een reele vergeIijking tussen HEXFET en mesa MOST zijn in hoofdstuk 5
parametersets afgeleid, waarbij aan die parameters, die in de bespreking
tot dusverre niet nader zijn gespecificeerd, waarden worden toegekend
op basis van Iiteratuur dan weI modelaannames.
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HOOFDSTUK 4: D 0 0 R L A A T WEE R S TAN D V A N M E SAM 0 S T

4.1. INLEIDING

Voor de mesa MOST kan, op basis van dezelfde aannames als gedaan bij het
beschrijven van de doorlaatweerstand van de HEXFET, een model afgeleid
worden voor de geleiding bij kleine Vds. De afwijkende geometrie van de
mesa MOST heeft geen directe invloed op het model, dit uit zich voor
namelijk in een verhoudingsgewijs ongunstiger RA produkt. De eenheids
cel is geschetst in figuur 4.1.

] EjlP 2\"'[• • C i •

I
I
I
I

I__________ ...J

Fig. 4.1: Eenheidscel. van de mesa MOST

De afwijkende structuur is echter weI van direct belang voor de beschrijving;
geleiding vindt nu plaats via een pad zoals geschetst in figuur 4.2. Naast
de "bekende" bijdragen tot de weerstand in doorlaatrichting, de spreidings
wee~stand van gebied 4, de accumulatielaagweerstand van gebied 3 en de
kanaalweerstand van gebied 1, zien we een nieuwe component te weten de
weerstand van het "kanaaleinde" (gebied 2): een klein gedeelte n- gebied
dat de overgang vormt tussen het kanaal en het grote spreidingsgebied en
dat in hoofdzaak bepaald wordt door xg , de afstand die de groef nog door
dringt in de epi-Iaag. Tevens valt bi] deze structuur het ontbreken van een
JFET ~eerstand Ope

"'Pot I, ...--_..:- I

5o..R ,eI[ I

Fig. 4.2: StructuUY' van de mesa MOST
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De weerstanden van aIle gesehetste gebieden zullen in de volgende para
grafen ter sprake komen. Ook hier is weer uitgegaan van seherpe hoeken
en reehte zijden als begrenzingen van diverse geleidingen, dit ondanks
het feit dat met name de hoeken van de mesa zelf afrondversehijnselen
tonen die te maken hebben met de versehillende kristalvl~kken.(lit. 6, 18).

De methode van modellering van gebied 2 bepaalt inhoeverre de formule
voor Ron overeenkomt met die voor de HEXFET. We zullen zien dat, zeker
v?or kleine xg , de doorlaatweerstand weer te sehrijven is als de som van
v~er eomponenten.

4.2. DE KANAALWEERSTAND Reh

De kanaalweerstand van de mesa MOST kan op eenzelfde wijze besehreven
worden als gedaan is bij de REXFET; uitgaande van een te verwaarlozen
invloed van de drain spanning op de potentiaal van de inversielaag kan
m.b.v. een eonstante oppervlaktegeleiding os,i een uitdrukking voor Reh
gevonden worden, betrokken op de voor deze bouwsteen geldende eenheids
eel (zie figuur 4.3).

I

•
ISOURcE

('!l+)
p

/
ilI.-_

»

?: +- - ~
I

Fig. 4.3: InversieZaag in mesa MOST

Ret kanaal ligt in deze struetuur in het <111> vlak t.g.v. het anisotropiseh
etsen van het silieiumoppervlak; voor de etshoek B (zie figuur 4.2) geldt
dat tan B = /2 (lit. 3, 18, 19).
Uit de geometrie voIgt dan voor y uit figuur 4.3:

1
tan y = cos B =~

. j J= 0s ,y

Deze uitdrukking integreren met als randvoorwaarde j (0)
levert: s,y

Nu geldt weer: 1y (y) = js,y(y) . z(y)

2
met z(y) ~ (/3 Lp - L

E
+ y)

Daaruit voIgt: ~y [(/3 Lp - LE + y)

I (y + dy)
Y

1eel
= ""';""4-.z---:(;-o7")

/3 I
eel

8

Tevens geldt:

- LE + Y

dVy I
- °s,i . dy Y
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Dit geeft tenslotte, na integratie over y, als uitdrukking voor de spannings
val over het kanaal:

f:,.Vy =
1

3
• I [----:-__..;:e..;:e..;:.l In I +

8 cr •
s,~ 13 L

P

Voor R
eh

geldt dan: R
eh

13
in ~ +

LE

~J=
8 • crs,i 13 L

P

Ret R.A produkt is nu:

L )2
13 (L + L )2 LE -LJ(R.A)eh = R . 4 (L +

a p
in [1 +=eh a p

2 13 Lcr
s,~ P

met cr •
s,~

E
ox

= J.l ni, III • t . (Vgs - Vth) .
ox~

4.3 DE KANAALEINDE-WEERSTANDEN R
I

EN Raee-- u

Ret gebied 2 uit figuur 4.2 vormt de overgang van het kanaal naar de
aeeumulatielaag in het <loa> vlak onder de gate en de epi-laag. De weer
stand van dit gebied kunnen we besehrijven door aan te nemen dat de stroom
volledig door een aeeumulatielaag in het <III> vlak gaat, daarbij iedere
uitwaaiering in de epi-laag in dit gedeelte van de halfgeleider verwaar
lozend. Dit is bij ondiep geetste strueturen een aanvaardbare benadering.
We hebben nu weer te maken met een oppervlaktegeleiding met een, als bena
dering, eonstante oppervlaktegeleiding cr

s, a

I
eel

4 () , waardoor voor Js,y gevonden. z 0
Als randvoorwaarde dient weer: j (0)
wordt: s,y

De afleiding van de formule voor deze weerstand is identiek aan de bepaling
van de kanaalweerstand. Nu geldt (analoog aan figuur 4.3):

z(y) = 2 Lp + 2.y.tan y =~ (/ 3 Lp + y)

~y [2 . z~~~ y . js,y(y)] = a

13 I
eel

kan nu een uitdrukking voor de spanningsval

8

vlak afgeleid worden:

13 L + Y
P .

. () dVy IMet J y = - cr • ---ds,y s,a y
y

over de aeeumulatielaag in het <II I>

lYbot j (y)
f:,.Vy = - ~'y dy

o s,a

x ,131
met Ybot = si~ B = Vt'xg

waarbij B de etshoek voorstelt en x de diepte van de groef ~n de epi-laag
(zie figuur 4.2). g
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./3 I
eel

b,Vy = ..,.---8 . (J
s, a

In [1 + x
g

]
./2 L

P

Voor de weerstand van dit gebied geldt dan:

Rlace
b,Vy =
I
eel

8 • (J
s, a

In [1 + x
g

]
./2 L

P

en voor het RA produkt:

x ]g

./2 L
P

./3 (L + L ) 2 [
= a p In 1 +

2 (J
s, a

(RA) 1ace

met (J
s, a

e:
ox

= llna,III . t (Vgs - VFB,III)
oxa,III

Bij diepere groeven (grotere Xg) zal de stroom door de accumulatielaag in
het <111> vlak niet geheel doorvloeien naar gebied 3 (zie figuur 4.2), een
gedeelte zal reeds de epi-laag invloeien vanuit deze accurnulatielaag. In de
literatuur wordt bij het modelleren van VVMOS transistoren vaak gebruik ge
maakt van een circulaire homogene uittreestroom, een en ander schematisch
weergegeven in figuur 4.4 (lit. 3, 20).

Fig. 4.4: CircuZaire uittreestroom in
mesa MOST

Ret uittreegebied is begrensd door een cylinder met straal h =~Xg voor

o ~ 8 ~ S (S is etshoek), en in de hoeken door de geometrie van de bouwsteen.
Dit stromingsgebied kan, analoog aan eerdere bepalingen, gedefinieerd worden
door een sequentie van stroomdoorsneden met oppervlakte A(8).Daarnaast dient
een zekere weerstand toegekend te worden aan de accumulatielaag die zorgt
voor de homogene verdeling van de stroom over het uittreegebied. De situatie
vertoont gelijkenis met het probleem zoals ges0hetst bij het berekenen van R
van de HEXFET; markant verschil is het feit dat niet de gehele stroom uit ace
de accumulatielaag in het <111> vlak treedt maar een (groot) gedeelte door
vloeit naar de accumulatielaag in het <100> vlak. De berekening van de ver
schillende weerstanden verloopt nu als volgt:
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Weerstand uittreegebied R-------------------------u

Voor A(8) geldt (zie figuur 4.4):

A(8) = 16 L
P

• X
g

3 2 3 2
+ 1 X - - X • cos 8g 2 g

gebied wordt gesteld:Voor de stroom door dit
IF. I 1

j(8) = A(8) = 4
u

. A(~~

en voor de spanningsval:

Dit leidt tot de volgende
uittreegebied:

waarbij F een factor is die aangeeft welk
u

gedeelte van de stroom uittreedt uit het <111>

~VU _j[Bp • j (S).h.dS.

uitdrukking voor de weerstand R van het totale
u

vlak.

!1V !1V i B
h.de i B d8

R
u u

--= = P 4.A(8) = P
-Jrxg

u I F .1
cel

(2/;p +r . cos 8)u o 0 4 X

P.vrfc ~(l
g

d8 met c = + Lp
= X

4 . x 0
- cos 8 g

g

Substitutie van t

R
u

pV}\
3

8
tan 2 en oplossen integraal geeft:

= S)

Voor t (8 = S) geldt: t (8 S
= S) = tan - =

2
12

+ 13

Zodoende volgt voor R
u

R
u

= p
8L

p

p

8 L
P

2

x x2 \
g + --g-

L 8 L2
p p

arctan [ V-2-'--+-/3 (I + -/2--:L:--p-+-/3-_-_-
1

-/3) \]
X 2

g

en voor het RA produkt:
p (L + L)2 x

(RA) a p h (~ )
u 2 • L L

P P

N.B.: 1ndien we de hoeken verwaarlozen kan voor R afgeleid worden:
u

R p. S P arctan 12 •
u = 8 L = 8L

p p
Deze uitdrukking vinden we ook terug in de literatuur (lit. 3, 20).
Deze uitdrukking wordt ook gevonden indien x klein is t.o.v. L ,
~mmers g p

lim hex) = S.
x~
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~~~E~!~~~-~££~~~!~!i~!~~g-~Iacc

De accumulatielaag wordt gekenmerkt door een uittredende stroom I u en een door
te geven stroom I a . Voor deze situatie geldt, analoog aan voorafgaande be
schouwingen:

I (y + dy) = I (y) - I (y).
Y Y x

Met I (y) = js,y<y) . z(y)
Y

I (y) = j . z(y) . dy
x x

z(y) ~ (/ 3 L + y)
P

wordt dit:
d'Js,y Js,y
--:-~... + --~=--- = - J x

dy Y + 13 L
P

Voor de potentiaal geldt, met js,y(y) =

i..- [(y + 13 L ) dVY] = J x (y + 13 L )
dy .p dy a p

s ,a

- as,a
dVy I• d
Y Y

Integratie met als randvoorwaarde J (y )s,y bot

(y = \ 0}2 x) levert:bot V-i;-' .g

I
a

2
+ 2 13 L

dVy = J x Y . Y c
P +dy 2 . a 13 L 13 Ls, a y + y +p p

[ Jx I . 13
2

+ 2 13 . Ybot) +
a OsJmet c

2 a (Ybot L
8s, a p

De spanningsval over de accumulatielaag wordt nu:

r [<Ybot
2

. ybotJ
botdV Jx + 13 L )2 In [I + Ybot] _ Ybot - 13L~Vy = dYY . dy = 2.a p 13L 2 P

0
s, a p

13 I
a+ -::;:----

8.a
s ,a

I
uTevens geldt: J =-

x 4.A
u

met A = A(G = S) = 16 L . x + ~ 13 x2 (zie figuur 4.4).
u p g g
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Zodoende wordt de uitdrukking voor de spanningsval:

./3 I [./3 (x + ./2L)2 [ J]
t:Ny = -:::- u g p In 1 + ./x

2Lgp
!

8 . crs,a x (x + 2./2 L )
g g p

./3 I
a

+ -::-----8 . cr
s ,a

In[1 +~J
./2L

p

= R . I + R Ia,u u a,a a

Voor de eenheidseel geldt: I = I + I
eel a u

Tevens is voor I gesteld: I = F Iu u u eel

Hierdoor wordt R : R = F R + (l - F ) Rlace lace u a,u u a,a

I; [1 3
(Xg +

./2L ) 2

[1 + I:U -I ]met R p Ina,u 8 s,a x (x + 2 /2L )
g g P

./3
In [1 x JR = + g

a,a 8 cr ./2Ls ,a p
e: ox (V - VFB, 111 )en cr = ].Is,a na, 11I . tIl 1 gsoxa,

Gaan we uit van eonstante stroomdiehtheid in de epi-laag vanaf x = xa (zie
figuur 4.2) dan is hiermee Fu vastgelegd door de verhouding van de opper
vlakten waardoor I u en I a stromen ter hoogte x = xa :

F
u

x (( ./3 - 2.) x +./6L )= __----:::g:.- 2-..ig~ p!._...:. _

(
./3 - 1 ) (L + ·x. L +2L

a ./2 gap

Voor het RA produkt geldt weer:

(R.A)1 = F (R.A) + (1 - F )(R.A)ace u a,u u a,a

met (R.A) a,u

(R.A)
a,a

./3(L + L )2 [./3(X + ./2L )2 [ J]
p a g p In 1 + ./x

2Lgp
- ~

2 . cr x (x + 2 ./2L )
s,a g g p

./3 (L + L ) 2 [ ]__~p__a_ In I +~

2 • cr ./2L
s,a p

Duidelijk is te zien dat door F nul te stellen de uitdrukking voor R1 gelijku ace
wordt aan die welke is afgeleid voor ondiepe groeven.
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4.4. DE ACCUMULATIELAAGWEERSTAND R
2ace

Ret gebied 3 in figuur 4.2 wordt gevormd door een accumulatielaag in het
<100> vlak onder de gate. Identiek aan voorafgaande beschouwingen volgt
voor de stroomdichtheid in deze laag j (y):

s, y

d' .
Js,y + Js,y =
dy y + L' - J x

p
met L'

P

x
L + ~

P /2

Nemen we weer aan dat het gebied onder deze accumulatielaag.gekenmerkt
wordt door constante stroomdichtheid jx = J, dan is de spanningsval over
de accumulatielaag in het <100> vlak (gebruikmakend van de randvoorwaarde

x
j (L') = j (L - ~) = 0):
s,y a s,y a /2

J
f::.Vy = -:::'2---

• (J
s ,a

L'
a

In (1 + 1') - !
p

(L') 2 - L'
a a

Verder geldt: R
2ace

= f::.Vy =
I

f::.Vy
4 • J. A

ace

met A = (L' )2 + 2 . L' L'ace a a p

dus:
L )2

las •• [

(L +
R2

a p
=ace

8 x
(L + 2 L + J.)(L

a P /2 a

_ 1 ]
2

en (R.A)2ace

x
~)
/2

= (La + Lp )2 [ (L_a_:_L....!p'--)_2__
X

_ In [Lp + ~. J_!]
2 • (J (L + 2 L +~) (L -~) L + ~

s ,a a pap /2/2 /2

Als uitdrukking voor (J wordt, overeenkomstig voorafgaande bepalingen,
s ,agenomen:

E: ox
(J S ,a = Una, 100 . t (Vgs - VFB, 100)

oxa, 100

4.5. DE SPREIDINGSWEERSTAND R .
ep~

De epi-laag weerstand wordt, overeenkomstig het REXFET model, gez~en als
een spreidingsweerstand met vaste spreidingshoek a.
Ret spreidingsgebied is t.g.v. de geometrie en structuur van de bouwsteen
begrensd. In alle voorgaande berekeningen aan de mesa MOST is ervan uitge
gaan dat de top van het spreidingsgebied gevormd wordt door het gehele
oppervlak zoals geschetst in figuur 4.5, dus inclusief de hoeken. Dit is
in overeenstemming met de keuze gemaakt bij het modelleren van de epi-laag
weerstand van de REXFET (zie 3.2.).
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I
I
I

o

,
I

L* L... + LI'
P

Fig. 4.5: Spreidingsgebied in
mesa MOST-eenheidscel

De top van het spreidingsgebied is weI afhankelijk van de methode welke
gekozen wordt om gebied 2 uit figuur 4.2 te beschrijven, het ondiepe dan
weI diepe groef model. Voor beide situaties wordt echter aangenomen dat in
de x-richting een constante stroomdichtheid heerst in een bepaalde
doorsnede x = W + xa ' waarvoor geldt 0 ~ W ~ Wepi - Xg.
Dan kan de beschrijving van de spreidingsweerstand onafhankelijk van de
gemaakte keuze worden uitgevoerd door een variabele L~ te' introduceren die
overeenkomstig het ondiepe danwel diepe groef model wordt gespecificeerd
(zie figuur 4.5).

In figuur 4.6 ~s het te beschrijven strorningsgebied schematisch weergegeven.
Voor x tussen xa en Ws vindt spreiding plaats en geldt vobr de stroomdoor
snede A(x):

=

+ L )2 - [L* - (x
P P

L*
P + x

tan a aW
s

en voor W :
s

A(x) = 4 {(L
a

Daarna is de stroom uniform ~n het gehele eenheidscel-oppervlak ter
grootte 4 (L + L )2.

a p
De spreidingsweerstand R . is dus:

ep~

dx P (Wepi + xp - Ws )
-A-(x-) + -4----:(:.J:

L
....::-+-

L
...L.-)-2----:=--

a p

L* P (W . - W )
2 -.E.) + __.;=.e~p.;=.~__.=.ov..:..-

L* 4 (L + L )2
a a p

- x
p

+ x
a

L*
-p
tan a

In (1 +tan a

W - x
s p

= -::-----=--_....:P_,....----
8 (L + L )

a p

met Wov

=
L*

P + x .
tan a g



dan:Het RA produkt wordt

(R.A) . = p [(W .-
ep~ ep~
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(L + L )
W ) + a p In

ov 2. tan a

L: :t·L; L:
I-I ••---~)'-'

-0- --
,,

0< I

I

- - W's

'----------- - Wapi + xp
I ••-----:----..,---~) I

l(LCL~Lp)

Fig. 4.6: Doorsnede spreidingsgebied mesa MOST

Voor de ondiepe groef geldt: LX
p

x
L + ~

P 12

x
-~

12

Voor de diepe groef geldt: L
P

x
g

4.6. DE DOORLAATWEERSTAND Ron

13 

12
x

g

De totale doorlaatweerstand van de mesa MOST (eenheidscel) is nu een samen
stel van de in voorgaande paragrafen berekende weerstanden.

Ondiepe groef model: (R.A)on is de som van vier componenten (zie fig. 4.7.a):

(R.A)on (R.A)ch + (R.A)lacc + (R.A)2acc + (R.A)epi·

Hierin is (R.A)lacc gelijk aan de eerder afgeleide (R.A)a,a en
formule voor Repi voor LX en LX de waarden (L + x /12 ) en (L
vuld te worden. pap g a

dienen in de
- x /12 ) inge

g
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Diepe groef model: Nu is Ron opgebouwd uit vijf componenten, zoals afge
beeld in figuur 4.7.b en geldt:

(R.A) (R.A)2
(R.A) = (R.A) h + (R.A)I + ( )u ( ) ace + (R.A) ..on c ace R.A + R.A 2 ep~u ace

+ (I - F )(R.A)
u a,a

waarden

Voor (R.A)I dient nu de uitdrukking F . (R.A)ace u a,u
gebruikt te worden en in de formule voor (R.A) . de

ep~

13 - 1 13 - 1
(L - /2 x) en (L + 12 x) voor respectievelijkp gag

RCH 1< cH

"R,,,cc 'R ,Acc

'RIAcc 'R u 1<.:lAcc

"REPj

a) b)

Fig. 4.7: Ondiepe groef model (aJ en diepe
groef model (bJ voor doorlaat
weerstana mesa MOST

Deze uitdrukkingen bevatten net als bij het HEXFET model tal van parameters
die nadere specificatie behoeven. In hoofdstuk 5 wordt alle ontbrekende
informatie aangevuld om een analytische vergelijking tussen HEXFET en
mesa MOST mogelijk te maken.
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HOOFDSTUK 5: B ESC H R I J V I N G V AND EVE R GEL EKE N
o N T W E R PEN

5. I. INLEIDING

In de voorgaande hoofdstukken z~Jn uitdrukkingen afgeleid voor de doorlaat
weerstand van zowel de mesa MOST als de HEXFET.
De parameters in deze formules zijn in te delen in vier groepen:

I) electrische parameters, te weten: VFB,IOO' VFB,III' Vth , ~ni,IOO'

~ 0 III' ~ 100' ~ III' P en de gate-spanning V
n~, na, na, gs

2) structuurafmetingen, te weten t 0' t 100' t III' x , x , W 0
ox~ oxa, oxa, p g ep~

en LE.

3) geometrie-afmetingen, te weten L en L .
a p

4) modelparameters, te weten a, W en a.
a

Voor een vergelijking van de doorlaatweerstand van mesa MOST en HEXFET is
het noodzakelijk dat al deze parameters van waarden worden voorzien over
eenkomstig de uitgangspunten zoals genoemd in hoofdstuk I. In dit hoofd
stuk wordt aangegeven hoe de te vergelijken ontwerpen zijn gekozen en
hoe bepaalde niet direct uit het ontwerp volgende parameters (electrische
en modelparameters) daaruit zijn te bepalen.

5.2. TOEGEPASTE DIFFUSIEPROFIELEN

De mesa MOST en de HEXFET hebben globaal gezien een identieke opbouw van
hun halfgeleider-body:in een epi-laag gevormd door laaggedoteerd
n-silicium zijn een p diffusie'ter dikte x en twee n+ diffusies, een
top diffusie ter dikte xn (source) en een hOdem diffusie ter dikte Xbot
(drain contact), aangebracht (zie figuur 5.1).

I

'>'L+

~P

I

i
1'l-

<> ..t.
~

1t+

'")(,.
.,.

/ 1t..+

/ P
/

I7t-
..

~

/)\.+

Yo
i

t )("
)(p... ,-

t

r'p,

a) b)

Fig. 5.1: OpboWJJ haz'fgez'eider-body van HEXFET (aJ en mesa MOST (bJ



- 44 -

De epi-laag wordt verondersteld uniform verontreinigd te z~Jn met donor
concentratie NO' De n+ en p diffusies worden geacht te voldoen aan de
volgende relat~es (lit. 21):

2+
exp (- x2 )mesa MOST: n (x) = ND,max

a
nsource

N [exp (- :: ~. [1 Y -
Y )J+ D,max + erf ( 0 aHEXFET: n (x,y) =

2 n
n

+drain contact: n (x) =
bot

p(x,y)

ND,max

Pmax [-- exp
2

2
= pmax . exp ( - x2 )

a
p

2~[ y-y J(- :2)J 1 + erf ( 0 a
p

)

p

[
(x - ~ot)2]

. exp - 2

abot

p(x)mesa MOST:

'HEXFET:

p-bulk

Een ontwerp is nu tot stand gekomen door het volgen van onderstaande pro
cedure:

1) kies Xn en ~ in overeenstemming met een kort-kanaal transistor
2) bepaal ND uitgaande van gewenste doorslagspanning (zie hoofdstuk 2)
3) kies NA max' zijnde de maximale dotering in de p-bulk, zodanig dat de

drempel~panning in de orde-grootte van 1 Volt komt te liggen (Punch
through wordt dan voorkomen) en dat geldt NA max » ND (eenzijdige
junetie). '

4) kies ND max zodanig dat geldt ND max » NA max en een goede drain en
source geleiding aldus gewaarborgd wordt. '

5) kies een zodanige Xbot dat de overgang tussen het n- gebied en het
n+ drain contact redelijk scherp is.

De punten 1 tim 4 leggen de source en bulk diffusies eenduidig vast,
de resterende parameters uit de diffusieprofielen, an' ap en Pmax ' kun
nen op een manier zoals weergegeven in appendix 2 bepaala worden.
Punt 5 definieert het drain contact.
De vergeleken ontwerpen voor mesa MOST en HEXFET laten zich nu als
volgt karakteriseren:

x = 1 ~ m
n

= 2.5 ~m.

=2.5~m

14 3
van 10 / emorde grootte

IOI7/cm3

I0
20

/cm3
=

= 1

~ot

x
P

ND is in de

NA,max
ND,max
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5.3. KEUZE VAN p EN W .
ep~

De gewenste doors1agspanning bepaa1t vo1gens re1aties beschreven in hoofd
stuk 2 de dotering ND en de dikte Wepi van de epi-1aag (Wepi is gekozen a1s
de afstand tussen de p-bu1k en het n+ drain contact). In de praktijk za1
de doors1agspanning echter k1einer zijn dan op basis van deze analyse ver
wacht mocht worden. Dit is hoofdzake1ijk te wijten aan:

I) ongunstige ce1structuur. De randen van de p diffusies in de REXFET struc
tuur zorgen voor een ve1dverdichting en dus voor een 1agere doors1ag
spanning. Retze1fde ge1dt voor de hoek tussen het <'100> gate v1ak en
het <Ill> gate v1ak in de epi-1aag van de mesa MOST.

2) rand van de chip. "Surface field termination" aan de rand van de chip,
zoa1s beschreven in hoofdstuk 1, tracht het effect dat deze rand heeft
op het doors1aggedrag zovee1 moge1ijk te beperken, maar voor 100 % za1
dat nooit 1ukken.

Ret is daarom verstandig om uitgaande van een gewenste doors1agspanning
a1s ontwerpspann~ng een waarde te kiezen die hoger 1igt. In de 1iteratuur (lit.
9, 12) wordt gewerkt met percentages rond 80 % a1s het gaat om aan te geven
hoe groot de werke1ijke doors1agspanning is t.o.v. de ontwerpspanning.

ND
E .
cr~t

W .
ep~

Nemen we a1s uitgangspunt voor het 500 Volt ontwerp een doors1agspanning
van 575 Volt dan vo1gt daaruit voor een geoptima1iseerde bouwsteen
vo1gens (lit. 5):

~ 3.9 I014 jcm3

~ 2.6 105 V/cm

3 VBR/2 . E . ~ 35 um.
cr~t

~ 1200 Volt. Daaruit resu1-ontworpen voor V
BR

ND
E .
cr~t

W . ~ 80].l m.
ep~

Dit zijn aanvaardbare keuzes voor de 500 en 1000 Volt ontwerpen, wanneer
we verge1ijken met overige 1iteratuur (lit. 12, 15, 16).

De 1000 Volt bouwsteen wordt
teren de vo1gende waardes:

~ 1. 5 10 14/ em3

~ 2.3 105 V/cm

Tens10tte ge1dt voor p (lit. 5, 15)

1
p =

q . u . N
D

me t].l = 71 0 VO. 1
BR

Ret resu1taat van deze analyses is, voor de te verge1ijken ontwerpen, samen
gevat in onderstaande tabe1.

antwerp -3 W . ().Jm) (n cm)
(gewenste doors1agspanning) N

D
(cm ) P

ep~

500 V 3.9 . 10
14 35 12

1000 V 1.5 10
14 80 29

TaheZ 5.1: W .. en p aZs functie van de gewenste doorsZagspanningep-z.



- 46 -

5.4. KEUZE VAN DE KANAALLENGTE L
E

is verwaarloosbaar ~n t s
is verwaarloosbaar in 9.d .

in 'de "richting van het kanaal) •

pO's) , ND
+

ND ' n

coordinaat-as

Op basis van de diffusieprofielen, beschreven in 5.2., is het mogelijk de
kanaallengte te definieren. Aangezien de ontwerpen opgebouwd zijn uit een
zijdige juncties ~s voor LE de afstand tussen de punten 9. s en td gekozen,
waarvoor geldt:

+
a) n 0, ) =

s
b) p O'd) =

(t vormt de

- x ).
n

met S de etshoek

Ret kanaal van de mesa MOST is het resultaat van verticale diffusieprofielen,
hier corresponderen de punten t s en t d met xn en xp . De kanaallengte LE be
draagt:

x - x
L

E
= P n

s~n S

= '/l\xVI' p

Ret kanaal van de REXFET is gebaseerd op horizontale diffusieprofielen,
welke beschreven worden met fouten functies (erf). Voor t s geldt nu
(y wordt voor de eenvoud nul gesteld, zie figuur 5.1):o

n'<~s) NDimax [I + erf rcr:S
)] - p (~s) • P,;,x [1

Met erfc (t) 1 - erf(t) 1 + erf(-t) wordt dit:

t
erfc (f)
----:-p"-- =

t
erfc (f)

n

N .
D,max

Pmax

Definieren we C
1

(J

=---.E.
o

n
en t

X
=

s

t
s

(J
n

dan

N
D,max erfc (tx)

Pmax s
(1)

Pmax

Voor t
d

geldt evenzo:

p [ - t ~max (d)p(td ) = -2--- 1 + erf -0;- =

x NDdus erfc (t
d

) = 2 (2)

Volgens (lit. 21) kan de complementaire foutenfunctie erfc(t) in het
interval 0.5 < t < 4 benaderd worden door de analytische expressie:

erfc(i) ::: exp [- 0.935 (t + 0.387.)2 ]
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9.1:. ge1dt dan:
d

c N
3 1n ( D,maX)

0.935 p
max

( 1 ' )

0.387 (I 1
0.387met c2 = - -) =

c 1
2

1 0
1 nc

3 - - = - 22
c 1 0

P

9.1:. = VO.~35 1n (Pmax )L 0.387d 2 . N
D

De kanaa11engte LE bedraagt nu:

LE = 0 9.1:. _ 0 9.1:.
P d n s

o
(1 - on )

p

(2' )

De resu1taten.voor de gebruikte ontwerpen staan verme1d in tabe1 5.2; on' 0p
en p zijn bepaa1d m.b.v. de procedure uit appendix 2.max

Uit de resu1taten b1ijkt dat de "fouten-functie benadering" toegepast bij de
berekening van de kanaa11engte van de HEXFET gerechtvaardigd is, immers
1< 9. < 3. Duide1ijk is te zien dat bij een verge1ijkbare techno1ogie voor
HEXFET en mesa MOST de 1aatste een 1anger kanaa1 bezit.

HEXFET mesa MOST

500 V 1000 V 500 V 1000 V

-3
3.9 . 10

14
10

14
3.9 . 10

14
1. 5 . 10

14ND (cm ) 1. 5 .

0 ().l m) 0.3978 0.4005 0.3978 0.4005n

0 (].I m) 0.9252 0.8553 0.9252 0.8553p
-3

5.78 . 10
17

7.69 . 10
17

5.78 . 10
17

7.69 . 10 17
Pmax (cm )

9.1:. 2.344 2.332 - -
s

9.1:. 2.271 2.510 - -
d

LE (].I m) 1.17 1. 21 1.84 1. 84

Tahel 5.2: De kanaaUengte LE voor de diverse ontuJerpen.
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5.5. KEUZE VAN V
FB

EN V
th

De ge1eiding van de diverse accumu1atie1agen in de HEXFET en mesa MOST ~s

afhanke1ijk van de flat-band spanning van de epi-1aag ter p1aatse (zie
hoofdstuk 3 en 4). Voor V

FB
ge1dt (lit. 1, 2)

qox,tot
V - '" - --=-~-FB - 't'ms C

ox

10-8 C/cm2

10-8 C/cm2.

Afgezien van de contactpotentiaa1 cJ>ms en de oxidecapaciteit Cox is voor de
flat-band spanning van een ha1fge1eideropperv1ak van be1ang het totaa1 aan
1adingen tussen dat opperv1ak en het gate-contact, qox,tot. Deze qox,tot
is afhanke1ijk van de toegepaste techno1ogie en het krista1v1ak (lit. 2, 3,
22). \ve dienen dus wat betreft de berekening van VFB onderscheid te maken
tussen het <100> en het <111> v1ak. Voor een geavanceerde transistor kan
bij benadering worden geste1d (lit. 3, 22):

- in het <100> v1ak bedraagt qox,tot 1.6

- ~n het <111> v1ak bedraagt qox,tot 4.8

Gaan we verder uit van n+ po1y-si1icium gate materiaa1 dan vo1gt voor VFB(zie ook figuur 5.2):

E 1.6 10-8

VFB , 100 - J + cJ> -
.

= t2q F € oxox
E

4.8 10-8

VFB,III = _ J + cJ> -
. t2q F € oxox

E
~poly

1--__1------::------ El=t q,';F "'"- - - - - - - - - t~

3:3

1------------ :tv

Fig. 5.2: Contaotpotentiaal tussen gate
en epi-laag

(int ox

= 3.45 . 10- 13 F/cm wordt dit:

10-4 t (in R)
ox

R)

€
ox

en

0.56 + cJ>F - 4.64

= 1.12 eVMet E
g

VFB , 100

VFB,I 11 = - 0.56 + cJ>F - 1.39

kT (ND)Met cJ> = -- 1n -- kan nu de waarde van de flat-band spanning in de verschi1-
F q n.

~

1ende krista1v1akken bepaa1d worden a1s functie van de epi~laag dotering en
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oxide-dikte. Voor de ontwerpen is de oxide-dikte, zowel in het <100> als
in het <111> vlak, gelijk aan 500 ~ gekozen, een waarde die correspondeert
met een hoogwaardig proces en een goede oppervlaktegeleiding waarborgt

1
(as - -t--)· De resulterende VFB's staan vermeld in tabel 5.3.

ox

Voor de geleiding door de inversielagen in HEXFET en mesa MOST is het nood
zakelijk de drempelspanning Vth te kennen. Overeenkomstig (lit. 1, 2) geldt
daarvoor:

E: •
s~

N \. q. A

uitgaande van een uniform gedoteerd kanaal.
De hier beschouwde bouwstenen bezitten geen van allen een uniform kanaal.
Voor de drempelspanning kan nu geschreven worden, rekening houdende met het
feit dat source en bulk zijn kortgesloten (lit. 4):

qox,tot
= epms - ----=C---'--

ox

E: • • N
s~ A, top

Cox

ep \
F

N
k.T In ( An,.toP )met ep =--

F q
~

en N is de top-dopeA,top

E
A.. = _ g - ep
'fms 2q F

in het kanaal.

(zie figuur 5.3)

E
F-poLy I

sD111S

ox

Fig. 5.3: Contactpotentiaal tussen gate
en bulk

Gaan we weer uit van n+ poly-silicium gate materiaal en de waarden zoals
gehanteerd in het begin van deze paragraaf dan leidt deze formule tot een
waarde voor de drempelspanning afhankelijk van de top-dope in het kanaal
en het kristalvlak. Voor NA geldt:,top

17 3- mesa MOST: NA t = NA = 1 . 10 fcm, op ,max
kanaal in <111> vlak.

+
- n (i) - ND

in de richting van het kanaal

- HEXFET kanaaldope NA(i) = p(i)

met i de coordinaat-as
«100> vlak).

Uit de diffusieprofielen voIgt (met y
o

NA(i) = ! [p . erfc (ai
) - Nmax D,max

p

a voor de eenvoud):

erfc (~n B-ND



d [ :1 - 2 2Met d~ erfe(~~ = --- exp (- ~ )
11T

bepaa1d worden; daaruit vo1gt:
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kan door differentiatie van NA(~) de top

N NA (~top) metA,top

2 2
0 0 0 . N )

~
n p

1n ( 0 p D,max
=top 2 2 . Pmax0 _0 np n

Tot welke resu1taten dit 1eidt voor de onderzoehte ontwerpen is weergegeven
in tabe1 5.3. Hierbij dient aangetekend dat voor de berekening van NA t, op
NA(~ ) gebruik gemaakt is van de benadering voor de eomp1ementaire foutentop
funetie zoa1s toege1ieht in 5.4. Aangezien ~ 1igt tussen ~ en ~d (zie 5.4.)top .s
1igt deze zeker ook in het ge1digheidsinterva1 van deze benadering.

HEXFET mesa MOST

500 Volt 1000 Volt 500 von 1000 Volt

-3 3.9 10 14
10

14
10

14 10
14

ND (em ) . 1.5 . 3.9 . 1.5 .
<P F (V) 0.26 0.24 0.26 0.24

n
N

-3
2.37 10 16 2.32 10

16 1 10
17

1 10 17
A, top (em ) . . . .

<P F
(V) 0.37 0.37 0.41 0.41

p
---------------- -------------- ---------------- ------------- ----------------
VFB , 100 (V) -0.53 -0.55 -0.53 -0.55

VFB, 111 (V) - - -1.00 -1.02

Vth (V) 0.69 0.67 I. 55 I. 55

(n. = 1.45 . IOIO/em3)
~

I

Tabel 5.3: Flat-band spanningen en drempelspanningen van de gekozen ontwerpen

Uit tabe1 5.3 b1ijkt dat de versehi11en tussen de 500 en de 1000 Volt ont
werpen, wat betreft VFB en Vth' verwaar100sbaar zijn. Dit heeft ge1eid tot
een vo1gende keuze voor de parameters VFB 100' VFB 111' Vth (HEXFET) en
Vth (mesa MOST): "

VFB , 100

VFB ,II1

= -

= -

0.5 Volt

1.0 Volt

HEXFET Vth = 0.7 Volt

mesa MOST: V
th

= 1.5 Volt.

We zien dat de drempe1spanning van de mesa MOST ongeveer twee keer zo groot
is a1s die van de HEXFET; met name bij 1agere gate-spanningen (Vgs = 5 Volt)
resu1teert dit in een merkbaar sleehtere kanaa1ge1eiding. Dit wordt nog
eens geaeeentueerd door een k1einere beweeg1ijkheid van e1ektronen in het
<111> v1ak verge1eken met het <100> v1ak. Deze materie komt in de vo1gende
paragraaf uitvoeriger ter sprake.
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5.6. KEUZE VAN \.I (EN V )
gs

Bij de beschrijving van de doorlaatweerstand van HEXFET en mesa MOST is
gebruik gemaakt van diverse oppervlakte-geleidingen (as).
Enerzijds onderscheiden we inversielagen en accumulatielagen, anderzijds
geleiding in het <100> vlak en geleiding in het <111> vlak. Dit resulteert
in principe in vier verschillende beweeglijkheden van elektronen \.I :

n

- \.I ni, 100 ' beweeglijkheid in het kanaal van HEXFET.

- \.Ini,III ' beweeglijkheid ~n het kanaal van de mesa MOST.

- \.Ina, 100 ' beweeglijkheid ~n accumulatielagen ~n het <100> vlak.

- \.I na, 111 ' beweeglijkheid in accumulatielagen ~n het <111 > vlak.

Om dit principiele onderscheid tot uiting te brengen zijn de beweeglijkheden
gekozen overeenkomstig (lit. 22), gebaseerd op empirische relaties.

Volgens (lit. 22) geldt voor de beweeglijkheid van de elektronen in een
inversielaag in het <100> vlak, uitgaande van q t t = 1.6 . 10-8 C/cm2:ox, 0

met C
I

= 0.22 voor "dry O
2

oxyde".

\.1
0

\.I max = 1 + C'l.

met \.1
0

3490 - 164 log N
A

C'l. = -0.104 + 0.0193 log NA

E = E . A exp (B)c co

met A = 2.61 104
V/cm ~

B O. 13 "dry a oxide"
= 2

E = 2.054 . 10-4 . NO. 25
co A

(1)

(2)

(3)

(4)

De beweeglijkheid \.Ieff is volgens bovenstaande relaties een functie van Eeff,
het effectieve transversale electrische veld in het kanaal t.g.v. de gate
spanning Vgs . Voor Eeff geldt (lit. 22):

E: •
s~

(5)

inversielading in het kanaal per oppervlakte-eenheid

depletielading ~n de bulk onder de gate per oppervlakte-eenheid.

Voor deze ladingen geldt bij benadering (lit. 1, 2):

E:

qinv
ox (V - V )t gs thox

qB = 2 . Vq . E: . N
A <PF

\
s~

(6)

(7)
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Kiezen we als uitgangspunt voor de beschrijving van de kanalen van de
HEXFET en mesa MOST de top dope NA,toP , zoals bepaald in 5.5, dan kunnen
de beweeglijkheden ].Ini, 100 en ].Ini, 111 als volgt benaderd worden:

a) bepaal met behulp van de relaties (1) tim (7) ].Ieff' waarbij voor NA steeds
NA,top is gesubstitueerd; ].Ini,100 = ].Ieff·

b) geetste structuren vertonen t.o.v. vergelijkbare normale structuren «100»
een vermindering van de beweeglijkheid met ongeveer 30 %, uitgaande van
een identieke Eeff (lit. 22).
Bepaal daarom m.b.v. de relaties (1) tim (7) ].I ff' waarbij NA steeds gelijk
wordt gesteld aan NA,top en Eeff berekend in h~t <111> vlak;
].I ni, 11 1 = O. 7 • ].I ef f .

Zoals uit voorgaande analyse blijkt is de beweeglijkheid ten zeerste afhanke
lijk van de gate spanning Vgs • In tabel 5.4 zijn de resultaten voor ].Ini, zoals
die gelden voor de gebruikte ontwerpen, weergegeven voor twee gate spanningen,
de "logische" waarde 5 Volt en de in de literatuur veel toegepaste waarde van
10 Volt.

Een soortgelijke procedure kan gevolgd worden voor het bepalen van de beweeg
lijkheid van elektronen in accumulatielagen. Volgens (lit. 22) zijn beweeg
lijkheden in iversie- en accumulatielagen vergelijkbaar (afwijkingen normaliter
bi~nen 5 %) wanneer men deze bepaalt bij gelijke Eeff . Voor Eeff geldt nu
(l1t. 22):

l(~ac.C)Eeff = 2 c..

s~

met q = accumulatielading in de epi-laag per oppervlakte-eenheid.
ace

Voor q geldt bij benadering:
ace

E:
ox

qacc = t
ox

(9)

Stellen we nu NA in de formules (1) tim (4) gelijk aan ND dan kunnen op basis
van de relaties (1) tim (4), (8) en (9) waarden gevonden worden voor
].Ina, 100 en ].Ina, 111 volgens:

a) ].Ina, 100 = ].I eff

b) ].Ina, 111 = 0.7 . ].I eff (Eeff bepaald in <111> vlak).

In tabel 5.4 staan voor de gebruikte ontwerpen de resultaten van deze
analyse weergegeven bij de gate spanningen 5 en 10 Volt.
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HEXFET mesa MOST

500 V 1000 V 500 V 1000 V

Vth (V) 0.7 0.7 1.5 1.5

VFB ,100 (V) -0.5 -0.5 -0.5 -0.5

VFB ,111 (V) - - -1.0 -1.0
-3

10 16 10 16 10 17 10 17
N (em ) 2.37 . 2.32 . 1 . 1 .A,top

-3
10 14 10 14 10

14
10

14
N

D
(em ) 3.9 . 1.5 . 3.9 . 1.5 .

------------------------ ------------ ------------ -----------------------------2
~ . (em /Vs) 527 528 - -
n~,100

2V =
~ ni, 111 (em /Vs) - - 327 327gs 25 Volt~na,100 (em /Vs) 613 622 613 622

2
~ na, 111 (em /Vs) - - 420 427

2
~ ni, 100 (em /Vs) 469 465 - -

2V =
~ ni, 111 (em /Vs) - - 295 295gs

20 Volt ~na, 100 (em /Vs) 532 539 532 539
2

~ na, 111 (em /Vs) - - 368 373

TabeZ 5.4: BeweegZijkheden van de gekozen ontwerpen

Uit tabel 5.4 blijkt dat de versehillen tussen de 500 Volt en 1000 Volt
ontwerpen klein zijn wat betreft de beweeglijkheid van de elektronen. Van
wege de eenvoud is als uitgangspunt voor de berekeningen van Ron gekozen:

V = 5 Voltgs

V = 10 Voltgs

527 2
~ ni, 100 = em /Vs

2
~ ni, 111 = 327 em /Vs

2
~ na, 100 617 em /Vs

2
~ na, 11 1 424 em /Vs

467 2
~ ni, 100 = em /Vs

2
~ ni, 111 = 295 em /Vs

2
~na, 100 = 535 em /Vs

2
~ na, 111 = 370 em /Vs
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5.7. KEUZE VAN a, W EN aa--

De modelparameters a, a en Wa worden in de literatuur op velerlei w~Jzen

gemodelleerd. Tijdens dit onderzoek is gekozen voor een constante a = 45 0

(lit. 15, 18), waardoor in de beschrijvingen van Ron de term tan a gelijk
aan 1 wordt. De waarden voor a en Wa zijn bepaald uitgaande van eigen
analyses m.b.v. het tweedimensionale simulatiepakket SEMMY, zoals dat be
schikbaar was op het Natuurkundig Laboratorium van Philips (lit. 23).
SEMMY is in staat de Poisson-vergelijking in twee dimensies voor een
halfgeleiderstructuur onder "reverse bias" condities op te lassen; de
oplossing is gebaseerd op de Boltzmann-statistiek voor ladingsdragers
(quasi Fermi niveaus), waarbij stromen verwaarloosbaar worden geacht.

Met SEMMY is een structuur doorgerekend zoals weergegeven in figuur 5.4.
De gate spanning is 10 Volt genomen en de drain-source-spanning 0 Volt
(modelaannames zijn merendeels gebaseerd op kleine Vds' de, vanwege de
reverse bias voorwaarde, noodzakelijke keuze van Vds is hiermee in over
eenstemming). In bijlage 1 zijn de verrichte SEMMY simulaties weergegeven.

De resultaten behaald met diverse simulaties zijn allereerst geanalyseerd
in dat gedeelte dat de vlakke junctie benadert (linkerkant in figuur 5.4);
een typisch voorbeeld van het verloop van het electrische veld IE], de
ruimteladingsdichtheid p en de potentiaal ~ is geschetst in figuur 5.5.

I:fU.:.,
••eIO••·"
I_ 0.101

(t.n =IOO"~)

12. f'-1T1

f
.. '-::-:~---"""1);::o,f(::-A:-:i-:-N:----------------"'·~··

! DOPE I VDlolOS.NORMIOOO/IOO

-,-

IIHc/ue,or

ISElolM'!'

Fig. 5.4: Met SEMMY geanalyseerde structuur voor de
bepaling van a en W (JFET effect)a
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Fig. 5.5: Analyse van de vlakke pn- junctie
Van een 1000 V antwerp uit SEMMY
resuUaten

Op basis van deze analyse is voor de rand van het depletiegebied die lijn
gekozen waarvoor geldt dat de potentiaal 90 % bedraagt van de uiteindelijke
maximale waarde in de epi-laag. In het onderzochte interval van epi-laag
doteringen ND' I . 10 14 cm-3 < ND < 5 . 10 14 cm-3 , blijkt de depletielaag
dikte in het vlakke deel van de junctie ongeveer het midden te houden tussen
diktes verwacht op basis van de eenzijdige abrupte junctie benadering en
diktes verwacht op basis van de lineaire junctie benadering. Dit onder
streept de aanname dat voor grotere Vds de pn- overgang beschouwd kan
worden als een eenzijdige abrupte junctie.

De depletielagen voor een 500 V device (ND = 3.76 . 1014/cm3) en een
1000 Volt device (ND = 1.49 . 1014/ cm3) zijn tenslotte geschetst in
figuur 5.6. Op basis van deze grafieken is als uitgangspunt voor de
modellering van R. f in de HEXFET gekozen:

J et

a = 2 L - ~a,
a

waarbij ~a de maximale versmalling t.g.v. de depletielaag tussen bulk en
epi-laag voorstelt. De afstand tussen het halfgeleideroppervlak en het
punt van maximale versmalling is dan Wa (zie figuur 5.6).
Voor de twee ontwerpen resulteert dit in de volgende waardes:

500 Volt ontwerp: ~a = I.lllm
W I. a llma

- 1000 Volt ontwerp: ~a = 1.5 llm
W = 1.3 llma
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. t-I i-+-!-11-t-
(ND= ,.lf~· '0·" /'-~ )

f-

a) b)

Fig. 5.6: Bepaling van a en W voor een 500 Volt ontwerp (aJ en een 1000 Volt
a

ontwerp HEXFET

5.8. KEUZE VAN x , L EN L
g- a p

In voorafgaande paragrafen is beschreven hoe het gros van de, in de modellen
voor de doorlaatweerstand van HEXFET en mesa MOST voorkomende, parameters
kunnen worden dan weI zijn bepaald. De resterende parameters xg , La en Lp
zijn in principe vrij te kiezen, waarbij dan weI gelet moet worden op het
feit dat aan de voorwaarde van optimaliteit voldaan dient te zijn wanneer
de beide bouwstenen vergeleken worden. In hoofdstuk 6 komen deze optimalisaties
ter sprake, alsmede enkele resultaten ervan. Voor de gebruikte ontwerpen zijn
waarden gehanteerd voor de hier genoemde parameters die als voIgt te ken
schetsen zijn:

- x
g

- L
P

- La

rond 1 )lm

8 tot 20 )l m

4 tot 16)l m.
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HOOFDSTUK 6: RES U L TAT E N

6.1. INLElDING

Met de informatie waarover we nu beschikken is het mogelijk de doorlaat
weerstand van enkele ontwerpen voor de mesa MOST en HEXFET te bepalen. Het
blijkt dat met de modellen uit hoofdstuk 3 en 4 optimale bouwstenen gede
finieerd kunnen worden, d.w.z. bouwstenen waarvan de geometrie-afmetingen
(La en Lp) dusdanig zijn gekozen dat de doorlaatweerstand minimaal wordt
voor een gekozen ontwerpx). Dit is nader toegelicht in 6.2. voor de HEXFET
en 6.3. voor de mesa MOST.

Willen we HEXFET en mesa MOST vergelijken dan dienen geoptimaliseerde ont
werpen met gelijke doorslagspanningen als uitgangspunt genomen te worden.
In 6.4. wordt stil gestaan bij de daadwerkelijke doorslagspanning van een
geoptimaliseerd ontwerp, gebaseerd op analyses verricht met SEMMY, een
tweedimensionaal simulatiepakket gebruikt op het Natuurkundig Laboratorium
van Philips (lit. 23).

Met deze gegevens kunnen tens lotte HEXFET en mesa MOST vergeleken worden.
De resultaten hiervan staan vermeld in 6.5.

6.2. DOORLAATWEERSTAND HEXFET

6.2.1. Analyse Ron

In bijlage 2 is de doorlaatweerstand van de HEXFET getekend als functie
van La voor een 500 V en een 1000 V ontwerp (Lp = 10 ~m, Vgs = 10 Volt).
Tevens zijn de afzonderlijke weerstandscomponenten Rch, Racc ' Rjfet en Repi
weergegeven. Uit deze grafieken blijkt dat bij toenemende La de weers tan
den Repi en Rjfet kleiner worden. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat
de invloed van de spreiding onder de bulk en van de versmalling tussen
twee bulk gebieden steeds minder wordt. Rch en Racc stijgen daarentegen;
Rch omdat het oppervlak van de eenheidscel toeneemt zonder dat dit invloed
heeft op de eigenlijke weerstand en Racc doordat zowel het oppervlak als de
weerstand toenemen (Racc stijgt dan ook sneller dan Rch bij toenemende La).
Een en ander resulteert in een minimum voor Ron' dus in een optimale La'
als functie van L .

P

Zowel het 500 V als het 1000 V ontwerp laten bij kleine La een grote invloed
zien van het JFET effect, La dient dus niet te klein gekozen te worden. Bij
het 500 V ontwerp doet bij toenemende La vooral Racc zich gelden. Dit heeft
een geprononceerd minimum tot gevolg. Het 1000 V ontwerp kenmerkt zich
daarentegen door een grote invloed van Repi, hetgeen te verwachten was, en
dus een veel minder geprononceerd minimum. Bij grotere doorslagspanningen
wordt de keuze van La dus steeds minder kritisch, bepalend is in principe
het JFET effect.

6.2.2. Analyse optima

Zoals we hebben gezien is er een La waarbij de doorlaatweerstand minimaal
wordt. Dit optimum is o.a. afhankelijk van Lp . Om de optimale cel te vinden
is m.b.v. de procedure EXTREME gezocht naar een minimum van (R.A)on met Lp

x) = In dit hoofdstuk wordt met weerstand steeds bedoeld weerstand maal
oppervlakte, dus het RA produkt. Dit komt ook tot uiting in de eenheid
waarmee de weerstand wordt gespecificeerd: n cm2 in plaats van Q,.
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a1s parameter en La a1s variabe1e. Deze analyse is uitgevoerd bij de gate
spanningen 5 en 10 Volt met bijbehorende parameters vo1gens hoofdstuk 5.
In bij1age 3 wordt een listing gegeven van het optima1iseringsprogramma
genaamd VDMOST/RANAL/OPTI, waarin gebruik gemaakt wordt van EXTREME. EXTREME,
een procedure uit de Algol bib1iotheek NUMLIB (numerieke procedures) van
de Burroughs B 7900 op de Technische Rogeschoo1 Eindhoven, zoekt vo1gens
een iteratief proces met opgegeven nauwkeurigheid naar een extremum van
een functie in een opgegeven interval. Voor meer informatie wordt verwezen
naar (lit. 24). De resu1taten van de optima1isering van het 500 V en het
1000 V ontwerp staan verme1d in bij1age 4.

Uit de resu1taten b1ijkt a11ereerst dat hoe k1einer Lp gekozen wordt hoe
gunstiger Ron is. Dit was te verwachten aangezien een k1eine Lp een groot
opperv1akterendement met zich meebrengt, de inv10ed van de spre~ding onder
de bulk wordt meer en meer teruggedrongen. De door1aatweerstand za1 bij
k1einere Lp onder geoptima1iseerde omstandigheden dus steeds beter Rid
(zie hoofdstuk 2) benaderen. Voor het 500. V ontwerp (Rid = p • Wepi =
4.2 . 10-2 Q cm2) bedraagt Ron/Rid in het gunstigste onderzochte geva1 1.16,
terwij1 dit voor het 1000 V ontwerp (Rid = 2.32 . 10-1 ncm2) 1.06 bedraagt.
Ret verschi1 tussen het 500 V ontwerp en het 1000 V ontwerp wordt veroorzaakt
door het f~it dat bij de eerstgenoemde bouwsteen Rch' Racc en Rjfet een
grotere ro1 spe1en in het optimum. Dit wordt bevestigd door de tabe1 in
bij1age 4 waar de re1atieve bijdragen van de afzonder1ijke weerstandscom
ponenten in het optimum zijn berekend.

Een ander opva11end punt is het feit dat het effect dat de geometrie heeft
op de door1aatweerstand groter is voor het 500 V ontwerp dan voor het
1000 V ontwerp; in het eerstgenoemde geva1 stijgt de optima1e Ron duide1ijk
wanneer Lp toeneemt. Dit sluit aan bij hetgeen a1 eerder is opgemerkt t.a.v.
de ro1 die Repi spee1t; bij grotere Lp za1 La groter moeten worden om de
inv10ed van de spreiding onder de bulk te verminderen. Bij het 500 V

ontwerp resu1teert dit in verhoogde bijdragen van Rch en Racc tot de door
1aatweerstand, terwij1 dit bij het 1000 Volt ontwerp minder het geva1 is
door de overheersing van R ..

. ep~

Verge1ijken we de optima1e door1aatweerstanden voor Vgs = 5 V en Vgs = 10 V
dan constateren we een steeds k1einer wordende inv10ed van de gate spanning
bij afnemende Lp . Tevens is het 1000 V ontwerp minder gevoe1ig voor ver
andering van gate spanning dan het 500 V ontwerp (ongeveer een factor 3).
Dit kan vo11edig verk1aard worden uit de samenste11ing van Ron in het optimum:
de k1einer wordende inv10ed van de gate spanning komt overeen met de toe
nemende ro1 die Repi gaat spe1en. Er kan geconc1udeerd worden dat de gate
spanning voor geoptima1iseerde bouwstenen met hogere doors1agspanningen
van minder be1ang is voor de door1aatweerstand.

De gevonden optima1e waarden voor Ron en La kunnen verge1eken worden met
andere studies. Over het a1gemeen komen de optima1e waarden voor Ron voor
1000 V bouwstenen goed overeen. Zo is in (lit. 8) een 1000 V ontwerp
beschreven met een door1aatweerstand van 0.3 acm2 , terwij1 (lit. 16)
een Ron van 0.35 acm2 bereikt. De hogere waarde voor (lit. 16) is een
gevo1g van een erg 1age epi-1aag dotering (ND = 1.1 . 1014/cm3).
De optima1e La schomme1t nogal, hetgeen in overeenstemming is met het
feit dat het ontwerp minder kritisch is voor een derge1ijke "hoogspannings"
bouwsteen. De resu1taten verme1d in (lit. 15) voor een 500 V ontwerp
(Lp = 15 ~ m, La '" 9 ~ m en Ron = 6.4 . 10-2 Q cm2) komen goed overeen met
de hier gevonden waarden; de hogere door1aatweerstand is het gevo1g van een
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lagere dotering van de epi-laag (p = 14 acm). Ook (lit. 13) vermeldt ver
gelijkbare uitkomsten (Ll? = 14 ].1m, La '" 9].1 m en Ron'" 1.3 Rid). Dit vormt
aanleiding tot de overtu~ging dat het in deze studie afgeleide model goed
bruikbaar is voor het beschrijven van de doorlaatweerstand en voor het
kiezen van een optimaal ontwerp.

6.3. DOORLAATWEERSTAND MESA MOST

6.3. I. Analyse Ron

In bijlage 5 is de doorlaatweerstand van de mesa MOST getekend als functie
van La voor een 500 V en een 1000 V ontwerp (Lp = 10].1 m, x g = 0.5 ].I m,
Vgs = 10 Volt). Tevens zijn de afzonderlijke weerstandscomponenten weer
gegeven. Aangezien we te maken hebben met een relatief ondiepe groef is
het "ondiepe groef model" gekozen om Ron te bepalen. Dientengevolge zien
we in bijlage 5 de componenten Rch' Rlacc' R2acc en Repi. Ook in alle
hiernavolgende analyses is uitgegaan van het "ondiepe groef model", van
wege de relatief kleine groefdieptes van de onderzochte ontwerpen en van
wege de grotere eenvoud van beschrijving.

Uit de grafieken blijkt dat alleen Repi daalt bij toenemende La' alle
andere weerstandscomponenten, en met name R2acc' stijgen in waarde. De
daling van Repi wordt weer veroorzaakt door een afnemende invloed van de
spreiding onder de bulk bij groter wordende La; Rch en Rlacc daarentegen
zien alleen maar het oppervlak van de eenheidscel stijgen zonder dat de
eigenlijke weerstand daardoor beinvloed wordt, een stijging van het
RA produkt is het gevolg. R2acc stijgt nog sneller bij toenemende La
omdat in dit geval behalve het oppervlak ook de eigenlijke weerstand
groter wordt. Ook bij de mesa MOST constateren we aldus een minimum voor
(RA) bij een bepaalde waarde voor L (en L ).on ' a p

Wat opvalt bij de mesa MOST is het ontbreken van een sterke stijging van
de doorlaatweerstand bij kleine La. Weliswaar is met name bij het 500 V
ontwerp de toename niet onaanzienlijk, maar vergeleken met de HEXFET
blijkt de mesa MOST minder kritisch te zijn voor kleine La. Dit is
geheel te wijten aan het ontbreken van het zogenaamde JFET effect bij
deze transistor. Een overeenkomst tussen de mesa MOST en de HEXFET is
het feit dat het 500 V ontwerp een geprononceerd minimum bezit, terwijl
de grafiek van Ron als functie van La voor het 1000 V ontwerp veel
vlakker loopt. Dit is, net als bij de HEXFET een gevolg van de rol die
Repi speelt bij deze transistoren: hoge doorslagspanningen resulteren
in een overheersende invloed van de epi-laag op de doorlaatweerstand
van de bouwsteen. Samenvattend kunnen we zeggen dat naarmate de door
slagspanning stijgt het ontwerp steeds minder kritisch wordt wat betreft
de keuze van L , zowel kleine als grote waarden zijn acceptabel.a

6.3.2. Analyse optima

Ook de mesa MOST blijkt over optimale geometrie afmetingen te beschikken
voor het bereiken van een zo gunstig mogelijke doorlaatweerstand. Net als
bij de HEXFET zijn met een optimaliseringsprogramma (VMMOST/RANAL/OPTI),
waarvan een listing is opgenomen in bijlage 6, optimale cellen bepaald
voor de mesa MOST. Hierbij wordt weer gebruik gemaakt van de procedure
EXTREME (lit. 24) (zie 6.2.2.). Naast de invloed die de gate spanning
heeft is ook aandacht besteed aan de invloed van de groefdiepte Xg op
deze optima; analyses zijn verricht voor twee gate spanningen (Vgs = 5 en
10 Volt) en drie groefdieptes (xg = 0.5, 1.0 en 1.5 ].1m). De resultaten
hiervan zijn samengevat in bijlage 7.
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Overeenkomstig de bevindingen bij de REXFET zien we bij de mesa MOST een
steeds guns tiger optimum voor de doorlaatweerstand bij afnemende Lp (af
nemende invloed spreiding onder de bulk).
Ret gunstigste 500 V ontwerp (Lp = 8 1.I m, Vgs = 10 Volt) benadert de ideale 2
weerstand Rid al vrij aardig, Ron/Rid = 1.08 (Rid = p • Wepi = 4.2 . 10-2 acm ),
het gunstigste 1000 V ontwerp heeft zelfs een bijna identieke doorlaatweerstand:
R IR'

d
= 1.02 (Rod = 2.32 . 10- 1 acm2).on ~ ~

Ook voor de mesa MOST geldt dat het 1000 V ontwerp minder kritisch is wat
betreft de keuze van de afmetingen van de eenheidscel dan het 500 V ontwerp.
Zoals gezegd is dit te wijten aan het aandeel dat Repi heeft in Ron (zie
6.2.2.). Een verhoging van de gate spanning van 5 naar 10 Volt geeft alleen
bij bouwstenen met verhoudingsgewijs lagere doorslagspanningen (500 V) en
grotere eenheidscellen merkbaar voordeel, in andere gevallen is de winst
marginaal. Dit is volledig in overeenstemming met de tabel uit bijlage 7
waar de relatieve bijdragen van de afzonderlijke componenten tot de
totale doorlaatweerstand in het optimum gegeven worden: het 500 V ontwerp
laat bij grote Lp een duidelijke bijdrage zien van die weerstanden die
verbeteren bij stijgende Vgs (Rch, Rlacc en R2acc). Bij kleinere Lp en al
zeker bij het 1000 V ontwerp is die invloed ver gedaald.

Tenslotte is de invloed van xg bestudeerd voor waarden die op grond van de
beschikbare technologie (anisotropisch etsen m.b.v. ethyleendiamine/water
oplossing) verwacht mogen worden (0.5 tot 1.5 1.I m). Zoals te verwachten
viel is de verandering van het optimum bij varierende groefdiepte verwaar
loosbaar, aangezien de rol die Rlacc speelt, blijkens de tabel met procen
tuele verdelingen uit bijlage 7, klein is. We zien zelfs dat de verandering
in de optimale La volledig overeenkomt met de verandering op basis van de
varierende groefdiepte Xg (xg//

2), de optimale grootte van de bodem van de
groef blijft constant.
Wel is de volgende tendens waarneembaar: bij 1000 V bouwstenen en bij het
500·V ontwerp met een Vgs van 10 Volt daalt de optimale Ron bij
toenemende xg t.g.v. het inruilen van een gedeelte epi-laag voor een
beter geleidende accumulatielaag in de groef. Bij het 500 V ontwerp
met een gate spanning van 5 Volt is de situatie juist andersom, hier
blijkt de groter wordende R

1
de winst in R . te overschaduwen.

ace ep~

6.4. DOORSLAGSPANNING

In hoofdstuk I is als een voorwaarde voor een reele vergelijking tussen
mesa MOST en REXFET genoemd het feit dat de te vergelijken ontwerpen
dezelfde doorslagspanning moeten hebben. Op grond van modellen (hoofdstuk 2)
en aannames (5.3.) zijn ontwerpen gedefinieerd en vergeleken voor 500 en
1000 Volt. Zoals reeds gesteld is in 5.3. is o.a. de structuur van de eel
van invloed op de doorslagspanning; hoeken (mesa MOST) en diffusieranden
(REXFET) geven aanleiding tot lagere waarden dan verwacht op basis van een
analyse van de vlakke junetie. Om de invloed na te gaan die de celstructuur
heeft op de doorslagspanning zijn enkele SEMMY analyses verricht van
geoptimaliseerde 500 V ontwerpen met een tweeledig doel:

- nagaan in hoeverre de gewenste doorslagspanning bereikt wordt.
- nagaan in hoeverre de doorslagspanning van mesa MOST en REXFET verschillen.

Voor het berekenen van de doorslagspanning bepaalt SEMMY die Vds waarbij
een der ionisatie-integralen (voor gaten of elektronen) ongeveer gelijk
wordt aan I, uitgaande van oplossingen van de Poisson vergelijking in
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twee dimensies (lit. 23). De analyses z~Jn verricht bij een Vgs van 0 Volt
zodat t.g.v. de positieve Vds geen drain stroom vloeit zolang de doorslag
spanning niet is bereikt. Een kanttekening dient nog te worden gemaakt al
vorens de resultaten voor de twee bouwstenen te evalueren:

- vanwege het feit dat SEMMY werkt met constante pseudo-fermi niveaus voor
gaten en elektronen treedt er een conflictsituatie op in de p-bulk voor
de waarde van ~F ' het pseudo-fermi niveau van de elektronen (minderheids

n
ladingsdragers in de bulk), wanneer V

ds
~ 0 Volt.

Dit kan ondervangen worden door de halfgeleider op te splitsen in twee
gedeeltes (" regions") met een eigen ~F , waarbij de grens in de p-bulk ligt.
Indien de grens tussen de twee IIregion~II niet in een depletiegebied ligt
mag verwacht worden dat de sprong in het pseudo-fermi niveau voor de
minderheidsladingsdragers een verwaarloosbare invloed heeft op het eind
resultaat. Een goede keus lijkt daarom deze grens te kiezen nabij de lijn
waarvoor geldt dat de resulterende verontreinigingsconcentratie gelijk is
aan N

A
.,max

6.4.1. Doorslagspanning HEXFET

Als uitgangspunt voor de doorslagspanning berekening met SEMMY is d!; struc
tuur gekozen zoals weergegeven in figuur 6.1, d.w.z. de wat betreft doorlaat
weerstand geoptimaliseerde structuur bij Vgs = 10 Volt en Lp = 8 ~m. De
"region"-grens is hierbij als voIgt:

a) 0 ~ y ~ 5. 8 ~ m, x . = 1. 2 ~ m
reg~on

aangezien de maximale dotering ~n de p-bulk optreedt voor x ~ 1.2 ~m.

b) 5.8 ~ y { 7.0 ~m, kwart cirkel met straal r = x . = 1.2 ~m
reg~on

rond het punt (5.8, 0).
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Fig. 6.1: De~ met SEMMY~ geanaZyseerde VDMOST
structuur. (DoorsZagberekeningJ

In figuur 6.2 is de, voor het oplossen van de Poisson-vergelijking en de
ionisatie-integralen gebruikte, maas getekend. Een en ander resulteerde
in een doorslagspanning van 471 Volt, met een potentiaalverdeling zoals
geschetst in figuur 6.3.
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Uit figuur 6.3 blijkt dat inderdaad doorslag optreedt in het gekromde
deel van de pn- junctie t.g.v. de veldverdichting aldaar. Duidelijk is
dat met deze structuur de doorslagspanning van 500 Volt goed benaderd
wordt, zodat de parameterkeuze wat dit aspect betreft succesvol is
gebleken.

Bij de bestudering van de resultaten viel op dat de gradient van de
potentiaal op het gekromde deel van de "region"-grens zeker niet nul was,
hetgeen zou kunnen betekenen dat deze grens invloed heeft op het eind
resultaat. Om dit nader te onderzoeken zijn twee extra berekeningen
uitgevoerd, waarbij t.o.v. de eerder geanalyseerde structuur alleen de
"region"-grens is gewijzigd. De resultaten staan samengevat in onder
staande tabel 6.1. Hieruit blijkt dat de grens inderdaad een merkbare
invloed heeft op de berekende doorslagspanning. Nadere studie is nood
zakelijk om te komen tot een "region"-grens waarvan aangenomen kan worden
dat de invloed ervan op de berekende doorslagspanning nihil is.

xregion
·(J.Jm) V

BR
(V)

1.2 471

1.3 461

1.4 446

Tabel 6.1: Doorslagspanning VBR als functie
van de "region"-grens.

Voor een overzicht van de gebruikte SEMMY invoergegevens (input files) wordt
verw~zen naar bijlage 8.

6.4.2. Doorslagspanning mesa MOST

1.1

-0

_I

-1.5

I
"Ilj.5

1
t

0.05

De SEMMY doors lag berekeningen zijn uitgevoerd op de structuur zoals geschetst
in figuur 6.4; steeds is Lp gelijk aan 811m en La gelijk aan de geoptimali
seerde waarde bij Vgs = 10 Volt en de desbetreffende xg gekozen (uit voor
gaande resultaten is gebleken dat voor deze optimale waarde bij benadering
gesteld kan worden:

Lt' 1 = 4. 5 + x /12 GJ m) ) .a,op ~maa g

)(

- 40

Fig. 6.4: De3 door SE!ff4Y3 geanalyseerde
VMMOST structuur. (DoorslagberekeningJ
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De "region"-grens is gelijk gekozen aan x = 1.2 ~m, overeenkomstig hetgeen
gezegd is bij de analyse van de HEXFET (6.4.1.). In dit geval is een
gekromde "region" overbodig. In figuur 6.5 is de maas geschetst zoals deze
door SEMMY is gebruikt bij de berekeningen. De verwachting omtrent het
doorslaggedrag wordt door de verrichte analyses bevestigd; het blijkt
dat de veldverdichting t.g.v. de hoek van de mesa aanleiding geeft tot
doors lag op die plaats bij een lagere doorslagspanning dan op grond van
de vlakke junctiebenadering was aangenomen (zie figuur 6.6).

~~~05/5~0V/KLEIN.

lle5lJUllI!

SEf"!MY I

Fig. 6. 5: De~ door SEMl1Y~ gebrui7:.te maas bij
de berekening van de doorsZagspanning
van de VMMOST s tructuur.
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De doorslagspanningen zijn berekend voor een drietal waarden van xg om de
invloed na te kunnen gaan van de hoek van de mesa in de epi-laag. De ver
wachting bestaat dat een diepere groef zal leiden tot een lagere door
slagspanning. Zoals uit tabel 6.2 blijkt komen de resultaten overeen met
deze verwachting. Tevens blijkt dat voor de drie gekozen groefdieptes de
gewenste VBR van 500 Volt goed benaderd wordt; ook hier is sprake van een
succesvolle parameterkeuze.

x (fl m) P
t

(flm) V
BR

(V)
g

0.5 13 496

1.0 13.2 484

1.5 13.5 480

Tabel 6.2: Doorslagspanning VER als functie
van groefdiepte Xg

Bestudering van het potentiaalverloop nabij de "region"-grens heeft geleid
tot het inzicht dat de door SEMMY berekende doorslagspanningen betrouwbaar
kunnen worden genoemd; berekeningen bij een andere grens zijn dan ook niet
uitgevoerd. De verschillende invoer files voor SEMMY, die het probleem
eenduidig vastleggen, zijn tenslotte opgenomen in bijlage 8.
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6.5. VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN VOOR HEXFET EN MESA MOST

De mesa MOST wordt gekenmerkt door het feit dat zijn kanaal in het <I II>
vlak ligt. Dit heeft tot gevolg dat bij een, met de HEXFET vergelijkbare,
technologie de kanaalweerstand hoger zal zijn (zie ook hoofdstuk 5) t.g.v.:

- slechtere beweeglijkheid van elektronen
- grotere kanaallengte
- grotere drempelspanning.

De HEXFET is daarentegen behept met het zogenaamde JFET effect. Het blijkt
dat de doorlaatweerstand van de in deze studie onderzochte geoptimaliseerde
500 en 1000 Volt ontwerpen bij gelijke Lp voor de mesa MOST gunstiger
uitpakt dan voor de HEXFET (zie bijlage 4 en 7). Dit voordeel is bovendien
procentueel gezien groter naarmate de eenheidscel kleiner wordt: bij de
500 V ontwerpen is de optimale doorlaatweerstand van de mesa MOST ongeveer
4 % kleiner t.o.v. de HEXFET bij grote Lp (20 ~m) en circa 6 % bij kleine
Lp (8 ~Q). Bij de. lOCO Vontwerpen varieert dit van 3 % bij grote Lp tot
4 % bij kleine Lp . Het JFET effect is verantwoordelijk voor deze verschillen.
Dit blijkt uit het feit dat de optimale La van de HEXFET steeds groter is
dan die van de mesa MOST.

Vergelijken we daarnaast de invloed die de structuur heeft op de doorslag
spanning dan valt te constateren dat de ondiepe groef van de mesa MOST
(Xg maximaal 1.5 ~m) een kleinere verlaging van VBR tot gevolg heeft dan
de diffusie rondingen van de HEXFET (xp = 2.5 ~m). Ondanks het feit dat
dit slechts voor een beperkt aantal ontwerpen is nagegaan lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat ondiepe mesa MOST structuren ook op dit
punt beter scoren dan de HEXFET (VDMOST structuren).
Hierbij dient aangetekend dat driedimensionale effecten niet in rekening
zijn gebracht. Deze zullen zeker bij kleine cellen in toenemende mate
een rol gaan spelen.
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CON C L U S I E S

1) De, in dit onderzoek afgeleide, modellen voor de doorlaatweerstand van de
mesa MOST en de HEXFET geven een goed inzicht in de karakteristieke
eigenschappen van de beide bouwstenen en met name in de rol die de
structuur en de geometrie speelt in de beschrijving ervan. Op basis
van deze modellen kunnen optimale transistoren bepaald worden, d.w.z.
bouwstenen waarvan de doorlaatweerstand zo minimaal mogelijk is. Dit
komt neer op het kiezen van:

- een optimale epi-laagdikte Wepi en dotering ND' uitgaande van een
gewenste doorslagspanning

- maten voor de eenheidscel van de transistor, uitgaande van een gekozen
cellulaire geometrie.

Als zodanig zijn deze modellen dus te gebruiken als ontwerpcriterium.

2) Diverse optimalisaties van 500 V en 1000 V ontwerpen voor mesa MOST en
HEXFET hebben uitgewezen dat de optimale bouwsteen opgebouwd dient te
zijn uit zo klein mogelijke eenheidscellen; bij een met de stand der
technologie corresponderende grootte van de bulkdiffusie Lp dient dan
een optimale La' zijnde de afstand tussen de bulkdiffusies gekozen te
worden. Tevens is komen vast te staan dat optimalisatie van de geometrie
van bouwstenen steeds minder belangrijk wordt naarmate de doorslagspan
ning waarvoor deze zijn ontworpen groter wordt.

3) Vergelijking van de experimentele mesa MOST met de commerciele HEXFET
leidt tot de conclusie dat met de mesa MOST een veelbelovende bouwsteen
is gerealiseerd voor het schakelen van hogere spanningen (500 en 1000 Volt).
In de eerste plaats blijkt, uitgaande van een identieke Lp voor beide
bouwstenen, de doorlaatweerstand van een geoptimaliseerde mesa MOST
kleiner te zijn dan een overeenkomstige HEXFET, terwijl daarnaast de
structuur van de HEXFET aanleiding lijkt te geven tot een slechter
doorslaggedrag vergeleken met ondiepe mesa MOST structuren (xg ~ 1 ~m).

Nader onderzoek dient uit te wijzen in hoeverre driedimensionale effec-
ten invloed hebben op de laatste constatering.

4) Het voornaamste knelpunt in de gehanteerde modellen is de beschrijving
van het JFET effect in VDMOST structuren. De methode waarmee in deze
studie de parameters a en Wa zijn bepaald (specifieke tweedimensionale
computersimulaties) is erg bewerkelijk en als zodanig minder geschikt
in een a priori analyse. Het verdient aanbeveling d.m.v. nader onder
zoek analytische uitdrukkingen te vinden die dit effect tevredenstellend
beschrijven. Hierbij zou tevens aandacht geschonken moeten worden aan de
invloed die verdergaande verkleining van de eenheidscel hierop heeft
(driedimensionale beschouwingen).

5) De uitkomsten van dit onderzoek dienen gestaafd te worden m.b.v. gerichte
experimenten (o.a. fabricage diverse bouwstenen), terwijl nadere analyses
m.b.v. twee- en driedimensionale simulatiepakketten gewenst zijn om
uitspraken te kunnen doen over gemaakte aannames (stroomverdeling in
bouwsteen).
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A P PEN D I X 1: OPPERVLAKTE RENDEMENT VAN ENKELE CELLULAIRE GEOMETRI~EN

Om aan te geven of een bepaalde geometrie een goede dan wel slechte opper
vlaktebenutting heeft wordt vaker gebruik gemaakt van de zogenaamde "channel
width packing density", de kanaalbreedte dichtheid Z . Z stelt de totale

"'S"
kanaalbreedte en S de oppervlakte van een eenheidscel voor. Voor de bepaling
van Z wordt uitgegaan van de rand van de source cel. Een en ander is
geillustreerd in onderstaand voorbeeld:

Vierkant-geometrie (zie figuur A. 1. 1)

i {,t.e."J,t~Jsc.e.L

I OJ< ,[
!toUl'Ce.

L. -I

Fig. A.l.l: Schenatische weergave
van de vierkant-geometrie

De source cel is een vierkant met zijde r. Voor Z geldt derhalve:

Z = 4 r

De eenheidscel heeft een oppervlak ter grootte: (r + ~)2.
Voor de kanaalbreedte-dichtheid geldt nu:

Z- =
S

4 r

De optimale afmetingen van de source cel kunnen gevonden worden door
differentiatie naar r:

geeft als resultaat

~

Z.~ = 1
S

~(~ ) = 4 (~ - r)= a
dr S (r + ~)3

een optimum voor r = ~, waarvoor

We zien dat door normeren naar ~

optimum voor vierkant geometrie:

geldt ~I = ~
opt

geschreven kan worden:

r
- =

uit dit voorbeeld blijkt dat een overzichtelijke representatie van de kanaal
breedte-dichtheid van een geometrie gegeven kan worden door de grootheid

Z~~ uit te zetten als functie van f . In figuur A.l.2 staan de resultaten

vermeld voor een aantal cellulaire geometrieen.
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A P PEN D I X 2: BEPALING VAN DE SOURCE- EN BULK DIFFUSIE PROFIELEN VAN
"DOUBLE-DIFFUSED" TRANSISTOREN, UITGAANDE VAN EEN
BEPAALDE SET ONT,mRPPARAMETERS

In deze studie worden verticale diffusie profielen beschreven met Gaussische
functies. Ret is nu mogelijk uitgaande van een set ontwerpparameters zoals
gegeven in 5.2., relaties op te stellen welke de source en bulk diffusies
eenduidig vastleggen.

In figuur A.2. 1 is het verloop van de dotering geschetst in de vertica~ (x)
richting, zij vormt het resultaat van een ondiepe n+ en een diepere p diffusie
in een uniform gedoteerde epi-laag (ND). Voor deze diffusies geldt:

2
+ + (- x

2
)n (x) = n . expmax

(J
n

2
p(x) = Pmax . exp (- ~ )

(J
p

De resulterende dotering N kan dan geschreven wordenals:

De gebruikte set ontwerpparameters (ND, ND,max, NA,max' xp en xn) vormt nu
een stelsel afdoende voorwaarden om de onbekenden
n+ , p , (J en (J te bepalen:max max n p

1) N(o) = ND,max
2) N(x ) = 0n
3) voor x < x < x :n p
4) N(x ) = 0p

N ~s maximaal gelijk aan NA,max

x

Fig. A.2.1: Ret verticale doterings
profiel in een double diffused
MOS transistor
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ad 1) Aanname 1: N » P--------- D,max max en N » N
D,max D

Dan volgt uit deze voorwaarde:
+

n = Nmax D,max
(I)

+
ND is verwaarloosbaar bij de n p junctie.

Dan volgt uit deze voorwaarde:
+

n (x ) = p(x )
n n

oftewel Pmax
+

nmax
(2)

ad 3) Aanname 3: N » N
A,max D

+
Dan volgt uit deze voorwaarde: p(x ) - n (x )max max

met x < x < xn max p

en dN I = 0
dx xmax

2 2 2 +
0 0 0 .

nmax )Dit levert: 2 n p
In ( ix =max 2 2

0 - 0 0 PmaxP n n

0 2

en, met c = P
2 2

0 - 0
P n

NA,max

= N
A,max

(3)

ad 4) Aanname 4:

Dan volgt uit deze voorwaarde: Pmax
(4)

Dit stelsel vergelijkingen kan herschreven worden:

(I) en (2) substitueren ~n (3) levert:

(:~ ) c

2
N- x

exp (-T) =
A,max (5)

c - N
0 D,maxp n

(I) en (2) substitueren in (4) levert:
2 2

Nx xn + -E. = In( D~maX) (6)
2 2c • 0 0 Dn p
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(5) en (6) vormen nu een stelsel dat (J en (J vastlegt:
n P

2 2 N
2

x - x
2uit (6) volgt: P n In ( DNmaX)(J = (J met r =

P 2 2 nr . (J - x D
n n

Dit substitueren in (5) geeft:

2 2 2 2 2 2 2 Nx - r (J x - x
(r .

(J

-2Xn ) -
x

In ( P n ) P n
In 2

n n 1n (NA, max) = 0
2

+
2 2 2 2r . (J - x x - r . (J x - x (J D,max

n n P n P n n

Deze vergelijking oplossen geeft een waarde voor (J
n

+De onbekenden n ,p ,(J en (J kunnen nu als volgt bepaald worden:
max max n p

1) oplossen van de vergelijking

2 2 2 2

1 (
xp - r . (Jn) + xp - xn

n 2 2 --:::'2----"---~2
r (J - x x - r . (J

n n p n

N
me t r = In ( ~ ,max)

D

2 2
2(Jn -2xn ) _

x - x
p n

x
2

N
~ - In (NA,max ) = 0

(J D,max
n

geeft een waarde voor (J .
n

2 2
2

x - x
22) volgt uit

p n
(J (J = (J

p p 2 2 nr . (J - x
n n

3) Pmax wordt nu Pmax = N exp [( :2 - ~2 ) x~]D,max
p n

4)
+

n = Nmax D,max
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B I J LAG E I: SEMMY ANALYSES VOOR HET JFET EFFECT

In deze bijlage zijn vier invoerfiles voor het simulatieprogramma SEMMY
opgenomen waarmee de depletielaag in het n- gebied van een VDMOST struc
tuur bestudeerd is bij een Vds van a Volt; iedere invoerfile definieert
een probleem (oplossen Poisson-vergelijking in twee dimensies) voor een
bepaalde epi-laag dotering ND. De geanalyseerde structuur is geschetst
in figuur B.I.I, terwijl de maas waarmee de oplossingen door SEMMY
berekend worden is weergegeven in figuur B.I.2.

Bij ieder probleem (invoerfile) is een analyse opgenomen van de resultaten
in dat deel van de structuur dat de vlakke junctie het meest benadert,
het linkerdeel in figuur B.l.l. Weergegeven zijn het electrische veld IE!,
de ruimteladingsdichtheid p en de potentiaal ~ vanaf de pn- junctie.
Op basis van deze analyses is gekozen voor het criterium dat de grens
van de depletielaag in het n- gebied overeenkomt met het punt waar de
potentiaal 90 % van zijn topwaarde in het betreffende deelgebied bereikt
heeft.
(Uitgaande hiervan kan de depletielaag in de gehele structuur geschetst
worden, waarmee het JFET effect in beeld kan worden gebracht.)

Analyses zijn uitgevoerd voor: N
D = 1.49 10 14 /em3 (VDMOS.NORM 1000/80)

N
D = 2.01 10

14
/ cm3 (VDr10S . NOR.~ 1000/100)

ND = 3.76 1014/cm3 (VDMOS.NORM 500/80)

N
D = 5.07 1014/ cm3 (VDMOS.NORM SOn/lOa)
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Fig. B.1.1: Met SEMMY geanaZyseerde VDMOST structuur
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Fig. B.1.2: De~ door SEMT4Y~ geb~~ikte maas
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* * * 5EGIN Qf E M . y Pr-..;JGRAH ~ .. ..-:> ,".

·VOMOS.NURM1JOQIBO'
ALGURi THI'4
UN I H LE: NGT H) =Ci-l
I.JNIT: 1. E-4

Xl o}= 0.0 XL lJ= ·_.50C. X( 2)= 1.0)C
X( ::;.)= 1. 50,) )({ .f. ) = i.. ).)J X( j)= 2.500
Xl b)= 3 .OC) XL 7}= .;).jO·') Xl 5)= 4. \)JO
X( 9)= 4.5CV X( 11): 4.65,) X( 11)= 4.30\)
X( l~ )= 4. ~5J X ( 13J= :J.OJJ
X( 141= ~. 10 C] XL 1:;)= ~.250

XC Ibl= 5.350 XL 1n= S.4~J Xl 13) = 5.:150
X( 19J= 5.(5) X( 20)= 5.750 Xl 21)= 5.350
X( 22~= S.9~J Xl 23) = u.050 X( 24)= 0.150
X( 2~}= &.250 X( 20)= <J • .3 5·) X( 27J= b.45C
Xl La)= b.55;) Xl .29)= <J.(5) Xl 30)= 6.750
Xl 31)= &.850 Xl 3.2):.: 6.95G X( 33)= 7. I) 5(,

Xl 34)-= 7.15;) Xi .)j): 7.L5·) X( :ltd = 7.J:>0
XC 31)= 7.450 Xl Jar= 7.550 X( 39)= 7.650
Xl 40)= 7.750 XL 4lJ= 1.050 X( 42)= 7.~5J

X~ 43)= (; •-1«> Xl 4~)= 8.250 X( 45)= 8.550
X( 46)= 9.15,) X( 47)= lJ.l~O X( 48) = lL.J75
X( 49)= 12.0;)1)

Y(-44)= -7.000 Y(-at-jj= -o.;));j Y (-42) = -5.0JJ
Y(-.. lJ= -4.400 Y(-4.)j= -..,.100 Yl-39): -3.13(0
Y (-33)= -3.650 Y(-.3n= -3.5.),) Y(-7Hd= -j. 4)0
Y(-3!J)= -3 • .30 .J Y(-.34)::. -:).200 Y(-33}= -3.lJO
Y(-32)= -3.00 ) Y(-.H)= -2.900 y(-jO)= -2.a00
Y(-29)= -2.70·) Yi-Zg)= -i..ClUJ Y(-27);:; -2.5JO
Yl-26)= -2.41)0 Y(-25).: -~.300 Y(-24}= -2.2:)0
'((-23 )= -~.I('O Y1-2n.: -i. 'lev Y(-2U= -1.90\:-
Y(-2':H= -1.30·:) Y{-19}= -1.1GO Y(-18)= -1.000
Y(-1n= -1.S0 ) Y(-Ili)= -1.4-00 Yi-1S)= -1.3,)0
'(-14)= -1.200 Yi-l))= -1.100 Yi-12)= -1.050
Y(-l1)= -1.000- Y(-IJ)= -V.9~O Y ( - 9J= -c..90C
'it- -s)=- -c.ao'} y ( .;..7 )= -0.700 '( -6)= -0.000
Yi·-51.: -ft.. 500 Vi -4)= -0.1-')) Y ( -3)= -0 • .;)00
Y( -2}=· -0.200 y ( -1)= , -0.LCtO Y( G)= c.o
Y( 1)= Ow050 Y( n= J.IJJ

REGIGN-DEVILE ·'SILICIUM'
--SUR~= X(O:49),Y(-44:Q)

EPSR=1-1.7
DOPE=GAU.>S

REGIUN DX10E 'JXIGE'
SURf= X(13:49),Y(O:2)
EPSR=3.':7

REGIuN GATt 1~~TE-CJ~TA'T'

Su~F::. X(13:4J),Y(Li
POT= 1..r EC 1

REGIJ-j S"UVC: I SC .... P,c.[-Cu'iTA':' T'
SUkf= X(O:o),Y(jJ
PUT= (;. (;
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REGIJN SUB '~-~U3STRA~T'

-SURF= X{O},Y(-ll:-l~)

-- POT= G.C

REGIG~ ~RAiN 'J~41~-CG1T~~T'

SURf= X'0:4~},Y'-44}

PuT= 0.0

-PRINT PCTENl
PO 1 iiT S= V£R n:x
GYPE

-- paT- .
tH~GE

~RHH VEluJ[
SURF= X(O:49),Y(-44:0)
elAl;)S)
HX}
(ty)

Pl.GT TEST
MARK
tLiPE= 0

f(jRlRAN
RE~l F~.H~(' Tl:Ji~ ~AJ~S (X~ y)

R[~l X,y,FX.Fy,JGP[.r~,~~AAX,P~AX,~l~MA~,SIGMAP,X~

UA TAtL).1 ~X , Pt-1A X , r"J /
• 1.OOJ(+LJ,7.700E+~7,1.4gJc+l~/

DATA SI~~A~, SI~~~~ I
~ 4.)J5E-J5,8.550c-G~1

JAIA AJ I 5.JOJE~04 I
~PE=N;)

FY=O.5*NJ~AX*EX?(-(Y/SI~MA~I~*2}

f x= 1 .0 +i:.,F ( t X;J-Xj J S1ul"A;~ ~

o....PE=D..JPE+FX*FV
FY=G.5*P~AX*tXP(-'Y/SI~MAP}*~2)

FX=l.O+Ekf((XJ-X)/SIGMAP)
j)LP£=LhJPE-FX~F..
\iAUS S=JJI' E
KcTURhl
END
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'VDHUS.NORMIOOO/IOO'
AlGGRrTtiA

. uNIT( LEi-JGTH1=C;1
vNIT=1.l:-4

Y

X-! OJ= ~.Cl XL 1)= ~.5).J X( .,:)= 1.0~;:

X~ .. 3J= 1. S: J X( 4J::: 2. OC 0 X I ~)= 2.5J';)
Xl b)= 3.JJ) Xl 7)= j.jJ,) ,« 8)= 4.)'J'}
Xl 9)= 4.5;) J Xl 101= 4.~5J Xl 111= 4.3JO
Xl 12)= ~. '15 ... X( Ed = r- ""'\,.. ""\

'J • ..J_....;

X( 14)= 5.10,) Xl Ijl= ~.25J

X! 10)= 5.JjJ X! 17)= j. 45) X( 1 '3) :: 5.:.>3J
Xl 191= 5.6~J Xl 2:»= J.750 Xl .2U= 5.8:';:
XL 22J= j.95J XL 231= o.J5~ Xl Zit)= 6.1:)J
X( 25)= b.2~0 X( 20J= ':".j~J XI 27)= 6.4~C

X( 23)= (;.5:> 0 Xl 29J= 6.650 XL :.D)= (;..75;:
XL 31)= 6.350 XL 32J= 6.9~C Xl 3.:',») = 7.'J'j0
X( 34)= 7.13J ,( ( j~j= 7.2.':;:; X( :'td = 7.3521
X( j7)= 7.4j) XL 33)= 7. ~~ J XL ~9) = 7.u5J
X( 'te J = 7.15J XL 4:)= 7.85 ) Xl 'tZJ= 7.)5)
XL "t.JJ= o. l.n Xl 4:. J~ 3. 2~'J Xl 45) ::. g.'.>~')

X( "'oj::: 9.1]0 XI 't7 J= lJ.1~) X( ~3)= 1l..J7j
XL 4S}J= 12. JO')

Y(-44J= -7 .ee.. J '! 1- .;'J J= -6.:~~ Y(-4Z)'= -5.')OJ
Y(-41)= -4.4C' ) Y(-4'J)= -<t.10;) Y(-::'9)= -.;.JJJ
Y(-38}·::: -J.b~O YL-3n= -.i.~O) Yl-3u)= -.3.'1oJ0
Yl-3~J= -j • .]O J Y(- ~4) = -,;".2JJ )(-.J3;= - J .1C·C
yt-3Z)= -j. 'Ju J Y(-':;ll= -2.;;CJ Y(-JOJ= -2.30·J
Y(-29)= -2. lJ J ,{(-23J= -2.b(.J Y(-27)= -~.5QG

Y~-26}= -2.4JJ. Y(-25)= -~.3J) Y{-24J= -2.~OO

Yt-23)= -2.1:':) Y(-2-':)= -) -",,-.;...
Y{-2~l= -l.']~J

_. __ ....

Vt-20)= - •• 3(. J Y(-191= -1.7.:.·C Y(-lc)= -1.600
Yl-ll)= -1 • ~u J Y{-lt.l= -1. 4C J Yl-1~)= -1.3)0

·Yl·-!4)= -1.20·:J ¥l-L:d= -1.10J Yl-12)=: -1.050
.vi-1ll= -l.~'OO Y(-l:J,::: -~.<;~J V( -9) = - :. '-i JL)
VI -e).: -a.300 y ( -7)= -0.700 Y( -6)= -O.uJOV, -5)= -0.5)0 Y( -4)= -0.4)C V ( -3)= -J.JOJ
YI -2)= -0. ~v J v l '-1) = -0.1:';0 Yl C)= ~ ..

\ ••• i..":

y( U= :;. ,h''J Yi 2j= O.li)J

REGLJ;J I.JLV ICC I ~ I :.. I C. IJi"l t

SURF:: XlO:~)j ,Y(-44::)
EPSR=11.7
u.:;Pt=GAJ::>S

Rf::G I......j ~Xl[)i: lj-<IJE'
SUF.r= x ( 1:J : 'T'J ) , Y ( ): 2 J
EP$i'.=3.9

REGlj.J GATe '..;~r::::-C~.';T:'('T'

SJhF::. X( 1..;:·~·,) ,'!(.2J
PuT= 1.:~':1



tit
REGHJN-..sOU~'--E t SWR~E-Cu.\i1 A.... T t

. - - -WM= X ( 0: 6 J , Y ( o.)

POT= ~.I)

REG!DN sun •?-S-J3STr..AA T'
~v~F= X(OJ,Y(-17:-15}
POT= c.o

RE~{'ON 0RAIN 'J:\~li',,-Cl.H"\CT'

SURF= X(C:49) ,V(-44)
POT=O.C

PRINT - PC/TENT
Po.IN1~='J ERT EX
OOPE
POT
CHARGE

PRI~T VE~DJE .
SURF= X(O:49J,Y{-44:0)
£lAd$J
E(~J -
El·Y)

PlCT TEST
MARK.·

.- DOPE= C

fORTRAN
. REAL fJNCTI;:m G4uS5tx,Y)
REA~ X,y,fX,FY.J~PE,NJ.~JMAX.P~~X,Sl~MA~.SI~MAP.XO

DATA ~OMAX • P~AX • ~D I
-* 1.OJOE*2J.7.0~~E+17,2.010E+141

DATA SI~A4N. SlG~AP I
~ 3.9~oE-)5,8.1~1~-~~J

DATA XO I 5.JOJE-04 I
DOPE=ND
fY=O .57N0i"'AX~EXP (- (Y IS! GHAr~ p~ 2)
FX=l.O+ERf(~XO-XJ/SIGMANJ

OOPE=DJPE+FX*FY
fY=C.5*P~~X·~XP1-(Y/SIG~APJ~'2)

- FX=l.O+ERF( tX:)-.lO/Sl~H.:l.P)

DOPE=OJPE-FX*FY
GAUS $=J(JPE

·RETlJkN
END-
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ItI 't'
_..(YI-) (V,./t)
LA] 0>1_ ...._- ...... -- -'<'- ~

.;
____~ .... __~ L....:._'_ ~.......

]E-PLEiiE LAA~ DiKiF (YLAKKE: jlHJCT~E:) W·

E~N z ij D i..] E Llt-JE:AiRE 5 Et-JADE:R.~rvS W = 0·7 s rm..
5f:.MMy AIJI\LYSE ( ~ 0 % C.R.;TE.Ri uM ) 'vJ I. '-I?:J ;U 1'l't

J . W :L . 0 /; ? 'YI't-
E-E-N 2 ;j D I 5 E: Ae,RUPTE BEtJAoE RINg =
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'V0~~~.NORM500/80'

~L ~ .;,.: 1 I ;-1."1
Jrd Tl;,. L- .• ~T:,) = l,..-1
J.dT=l.~-'t

XC JJ:: 0 • .1 X( lJ= - ~n X( 2): 1.OJO_". :;t'w~..J

X( 3)= 1. j0Q X( -'tj: .2.(;00 X( 5)= 2.500
Xl 0)= 3.')JJ AC 7)= .;.:>00 Xl 8)= 4.000
X( 9)= 4.500 X( 1-3)= ... b~O X( 11'= 4.300
X( 1ZI= "t-.95) X( 1.3)= 5.C:·:
X( 14)= 5.1·JJ ;« 1:iJ~ ~.250 - --
Xl 1vJ= :.. • ..,)50 Xl in= 5 .... 50 Xl 18)= 5.550- -
Xl 19)= 5 • .;;>50 X~ 20J= ).150. X( 2U= s..aso---
X( 22)= 5.95: X ( 23)= 0.050 X( 24);;:: - .6.150 -
X ( Z~)= c:..250 X( 26)= u.35J X( 27)= .6.4~0
X( 2SJ= u.~50 Xl Z<J)= o.f,50 Xl 30J= t.750-
X( 31)= 6.350 XL 32J= 6.95C Xl 33)= ] ....050
X( 3,.J= 7.1~O Xl 35)= 7.2~J X( 36)= 1~J50 --
Xl 37)= 7. :"5.) Xl 33) = 7.550 Xl 39);;:: -·7..650 .
X( 4'J)= 7. 75 J Xl 41'= 7.850 X( 42'= 7.950
Xl 43)= e. lJJ X( ..4J= 5.2~0 X.( 45)= 8.:)50
X( 4",)= 9.1~O q ~71= lJ.150 Xt 48)=: 11 .. J15
X( 4'~) = :~.)JJ

V(- +'"t j = -7.:~·C Y(-BJ= -tl. C;'JJ Y(-42): -5.000
'((-~ll= -~. 4~·: y L-4~J= -':".lJ) V(-39)= -3.80-0
'((-39)= - 3.:>:5 0 Y(-)7)= -';'.500 V(-Jo)= -3.4CO
Vi-J?J= - j. jJJ Y{-j4-J= -3.20,) Y(-331= -3.100
,((-j.2J= -, 3. )(: Y(-3lJ= -2.90;) '([-30)= -2.800
Y(-2'';')= -::'.7JO YI-28J= -Z.6CJ "( l-27J= -2.500
'(l-2·..Jj= -2.+')0 Y(-25)..: -2.3{)(j Y(-24)= -2.. ·2JO
Y(-23)= - 2. i·: -; Y(-22)= - 2. :;(40 Y(-211= -1.900
Y(-2JJ= -1.100 Y{-191= -1.7,)0 -y '-la.~= -1 .. 600
Y(-171= -i.5,)J Y(-lv)= -1.400 -Y(-15):: -l .. JOO
Y(-14)= -1 • .200 yt-LH= -1.1JO -Y(-·12)= -1 .. 050
'((-11)= -1. }O::- Y(-l':J= -O.<j~O '(-9)= - ...0..900
Y( -3) = -0. 300 Y( -7)= -0.700 y( -6)= .,.,..o.~oo

Y( -?)= -J.:JJJ Y( -4).;:; -0.400 v., -3J= -0.3ao
Y( -2j= -~. 20 CJ Y( -1)= -~.1~~ y{ 0)= c.o
Y( li= ~.J~':' Y( 2)= :.lJJ

t\cGlur~ .JE'/!C: 'jI;.,l.:.IU.-l'
SUr{F = x. [ J: 'Tn , YI - 't"t : Co )

EP5K.=.:.l.7
OJi'[=(;AJSS

RLG I "';:-J GXIJE ljXIJ::'
SJ ,-~F = x ( 1:;. : ~"; ) , y ( ): :2 )
E:'5::;'=3.9

REGI..) J CAT:: '~AT=-CJ:H;\(,r'

SJRY = X ( 13 : '1-'1 ) ,'f(2J
PUT= 1. C ~C 1
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- REGH1!"l SCURCE • s.GJ.~~~-CGi .. r~Cl·
----SVRf= X,O:td,Y(:)}

PUT= C.J

RE~lJN SUB '?-~U3~TKA4r'

SU~F= X'OJ,Y(-17:-15J
POT= C.O

REGIe;.,. DRAIf'i ',').4{AI:"-Cu;·HA~T'

SURf= XtO:49),V(-44J
-POT= 0.0

PkiNT t'C.TENT
PuHH$=VERTE"
OOPE
PuT
CHARGE

PRINT VElDJE
SURf= x(o:'.n,Y(--4':':'))
f: (Ao$)
EtX)
ElY)

F')RTR~N

KE-Al FUNCTIJ~ ';...\JS$(X,YJ
REA~ X,y,FX,fy,)DPE,NJ,~LMAX,PHAX,SIGMA~,SIGHAP,XJ

DATA :~JMAX , PIUX , I~J /
• 1.OOOE+za,5.J5CE+17,3.7bOE+14/

JA1A SIG~~~, ~IGMAP /
~ J.979E-J5,9.221E-Cj/

JATA XO I 5.0JJE-04 /
l.)l.iP£=NJ
FY=O •5:t::'IJi'lA X-~ CXP (- I Y/ ~~ Gj'iMd :"c,-2 J
FX=l.O+ERF((XJ-X)/SIG~ANJ

UJP~=00P;:+F;()tFY

FY=J.~.?MAX~EXP(-{Y/SIGMAP)~~2)

FX=1.J+E~Fi4X)-X}/SlGMA?J

DLPE=OJ"E-F x;~ FY
GAJSS=)uPE
M:TJ/-..r~

C:~o
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*
.,

* BEGI:-. -..iF .) E I~ '~ Y Pt'.u '::'P,:. M ci: ,'.

'VDMOS.NUR~5J0/1JJ'

ALGORITHM
uN IIt LEN (1 THJ =:: :1
uNl T=l. :;-4- . - -

X( 0)= 0.0 X{ 11= C'.5:J X( 2)= 1. JJC
Xl 3)= 1.5CO Xl -tJ= ~. ':'J'J X( ~)= 2.502
XL oJ= :>.000 Xl 7)= .;..50,) Xl 8)= 4.JOO
X( 9)= 4.t.jJ!) Xl 1JJ= <t.-:J5,) ). { 11)= 4.800

... XJ... 12'=.. 4.950 Xl 1.3J= ~.;:;:-)

X( 14 J= 5.1:;J X( 1:>1 :: :;.2:»
xt IJ!J ==. ~.35J X( 11)= 5.45,) X{ un.:: S.550
X( 191: 5.050 X( ~O)= 5.7'J) Xl 21)= 5.'350- ... -

__! ..L?~)= 5.95G XL .:::3)-= b.CS;) Xl 24)= 6. 1 St;
x t 2S) = o.:?50 ,x l 20)= 0.350 Xl 21)= (..450

.. ~J ~~t= 6.5~0 XL 29J= 0.650 X( 30)= 6.7S0
.. Xt_~ ~J= -- 6.'35C X( j21= a.SS': x ( 33)= 7.0S0
Xl 3"1= 7.150 Xl 35) = 7.2?J X( 3ed = 7. J~O
X( 3"t) ::= 7.<t50 X( 33)= 7.5~J XL 39)= 7.6:>0

--- XJ. 'to)~ 7.750 Xl 4U= 1.850 Xl 42)= 7.950
)(j 43)= 8.1eo Xl 44)= 8.250 XL 4S)= 8.550

..xt _~..6J..:= 9.150 Xl 47)= 10.150 X( 48)= 11.075
Xl 49)= 12.)00
-_ ..__._--

.. Y(-44J~ -7.CJC Y(-43)= -b.C:C Yl-4Z)= -5.:')0
_.Y l-4U= . -4.400 Y(_/to,): - ... 1:)0 Yl-39)= -3.500
YJ:-:~81.= -3. oj J y (-3 n = -3.S0,) Yl-36)= -::'.4'JJ
_Y{~J51= -3.30) Y(-j.. )= -j.200 Yl-33)= -3.1C':'
Y(-32J= - 3. JGO Y(-31J-= -~.9JO Y(-.3uJ= -d..• aoa

_Y t-29):: -2. 700 Y(-28)= -2.bOO Y(-27)= -2.500
Y(-:26): -2.4CO Y(-2S)-= -2.300 Y(-z ... )-= -'.2JO
Yi -?~):: -2.100 Y(-22): -2.0CO Y(-2lJ= -1.900
Y(-2Q)= -1.300 Y(-19J= -1.7JO Y{-18): -l.bOO
Yt-l7)= .-:1. ;:)01) ¥(-loi= -1.400 Yi-15J= -1.300
Y..t -lit J..: -1.20 J y(-13J= -1.1)) y(-12j= -1.05J
Y(-l..1l:o -l.OOC Y(-lO)= -:.950 Y( -9) = -1:.900
Yi -8)= -1).800 Vi -1j= -').703 Y( -0)= -0.600

.. Yi -:5)= -0.500 Vi -4)= -0 .... ,)0 YL -3)= -0. j)O
Yi -2)= -0.20) Y( -1)= -C.l~:u Y( OJ= 0.0
),J J.J~ 0.050 Yi .2)= 'J.l:;')

REGlu~ . OEV H.E • S 1L 141 Ji'"
SURF:: XlO:49J.Y(-<t4:C)
EPSR=11.7
DOPE-=GAJSS

REGhJN UXIDE '.JXIJ['
SURF= Xl 13:49).Y (-):2)
EPSR=3.9

Rt G1u i" GAT E ' '" ,H [ - Cc n .-lo CT '
SURF= X(l::3:'t91.Y(2)
POT= l.CEOl

kEG1.J.~ SI.JUr,C::: f SJJRC~-C.~i~Lh.Tt

SuRf= X(C:~).Y()J

POT= c.o
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RECilJ;~ Sut '.l-SJJ.:)Lc'4AT'
SURF= X{Oj,fl-17:-15)
PGT-= C.Q

Rc:Gr~~J JRA HJ '.J.~,\l.J-C..;,~ r :\\,:. T'
SURF= XiJ:<t'1) ,Y(-~<tJ

PO T= C. J

Pkl~T PGTLH
POINTS-=VERTeX
DU?E
POT

- ~ ~ ·'c.8~i{liE

PRHlT VELDJE
S'u}\f.= }l (0: 49) •Y (-44: 0)
J:;(Ati~)

_EOq
. J( Y)

FORTRAj'J
REAL F~~CTIJ~ ~AUSS(X,Yj

REAL X.y,FX,Fy,JOPE,NJ,·~C/'otAX,PM/\X,:>IG"'lAI.. ,Sl';MAP,XJ
(MTA i.. Ji"tAX , ?i.,AX , l-JJ .I

* 1.OC:E.ZJ,5.]~J~+17,5.07LE+14/

DATA SIGMAN, Sl~M~P /
~ 3.970[-O~,9.4702-05/

JATA XJ / S.OOJE-04 /
JG PE-= i-JJ
FY=O.5*NDMAX·EX?{-{V/SI~MA~)~~2)

FX=l.O+ERF( {X)-Xj/5Iv,'ir\i.. )
ULPE=iJDPE+FX*FY
FY=O.5~PMAX~SXP{-{Y/SI~MAP)~~l)

FX=l.O+ERf{(XJ-X)/SIGMAP)
DGP(=OGPE-FXltFY
GAUSS=)OPE
RETURN.
END _
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B I J LAG E 2 : .=.D.:.OO.:.R~L:::AA=T:....:..WE=E.:.:R=-ST:::AND=:--.:.V..:.:AN=-:-H:::E:::X:.;.:F:..:E:.:T;......:;.:A:.;.:L.:.S_F;;..U:.:N;.;.;C:.:T:..:I:.;.:E~V=AN:..:....-L~a

In deze bijlage zijn twee grafieken opgenomen:

- een grafiek waar, voor een 500 V HEXFET, het RA produkt van de diverse
weerstandscomponenten van de doorlaatweerstand is getekend als functie
van La, alsmede het resulterende RA produkt van de doorlaatweerstand.

Voor dit on twerp geldt o.a.: N
D

= 3.9 • 1014/cm3 (p = 12 n.cm)

w . = 35).1 m
ep~

L = 10).1 m.
p

De weerstand is bepaald met het model uit hoofdstuk 3 bij een gate
spanning van 10 Volt. Voor de waarden van overige parameters wordt
verwezen naar hoofdstuk 5.

- idem, maar nu voor een 1000 V HEXFET, waarvoor geldt:
14 3= 1.5 • 10 /cm (p = 29 Q cm)

80).1 m.

Voor de gebruikte tekens ~n deze grafieken geldt:

x (RA)epi
+ (RA)jfet
t::. (RA)acc
0 (RA)ch
0 = (RA)on
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2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
.32 .32

KA
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I" .28

(.n. vm2.)
.26 ·26

.24 .24

.22 .22

.2 .2

.18 .18

.16 .16

.14 .14
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.1 .1

.08 .08
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.04 .04
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REAL VGON,VTH,VFB100,DA,WA,RHQ,TOX,X?,LZ,LA,LP,WEP:,TGALFA,RON;
BOOLEAN MINIMUM;
HINHIUM: =FALS:::;
VGON:=10;
VTH:=0.7;
VFB100:=-0.5;
RHO:=29;
TOX:=500;
XF':=2.5;
LE:=1.21;
LF':=8;
WEPI:=80;
TGALFA:=l;
!JA:=1.3;
DA: =1.5;
RON:=EXTREME(VDRON(VGON,VTH,VFB100,2-LA-DA,WA,kHO,TOX,TOX,XP,

LE,LA,L?,~EPI,TGALFA),LA,1,20,0.05,O.MINIMUMI;

WRITEIOUTPUT,<'La = ',F5.1.X5,'Ron = ·,E9.2>,LA,RON)
END.
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B I J LAG E 3: RET OPTlMALISERINGSPROGRAMMA VDMOST/RANAL/OPTI

VDMOST/RANAL/OPTX
DAlE .cTIHE PRINTED: MONDAY, AUGUST 19, 1985, ~ 13:51:11.

- " -1-00-. - -BEGIN - -
.,--- --20()'.. . ·-,.$,-INCLUDE: "NUI1L..IB/ALGDL/DECLARATION- ON APPL'

, - 300 .. , INCLUDE "NUMLI9/ALGOL/EXTREME ON APPL'
',. 400 FILE DUT~UT(KIND.:REMOTE) ;"'. ~'.~.~ --_.~ ... _~

- - - 600-· REAL. PROCEDURE VDRON<VG, VTH, Vl'"BNI'!IN,A, I.IA.RHO, TOXI, TOXA, XP, .'
-" .. 70<t._. - - - - - _ .... - - .-LE;,bA,L~,IJEPI,TANALFA);·

800 VAL.UE· VG,VTH,Vl'"BNMIN,A,I.IA,RHO,TQXI,TOXA,XP,LE,LA,LP,I.IEPI,TANALFA;
900 :R~AL VG.YJH~VFBNMIN,ArWA,RHO,TOXI,TOXA.XP,LE,LA,LP,~EPI,TANALl'"A;

1000 BEGIN
1-:1.00:... , REAL. HUNI,EPSOX,HULF',R,CORFAC,MUNA,PT ,HULP1,~.iOV;
.1200-· .. MUNI:=467;.
1300. - MUNA:=535;.
1400- EPSDX:=3.45(!-13;
1500' PT:=LA+LF';
1600 R:=LE/(LP-LE);
1700 CORFAC;=R/LN(l+R);

- 1800 HULP1:=ITOXI*LE*IPT**2)1/(2*CDRFAC*MUNI*EPSDX*(LP-LEI*IVG-VT~II;

1900· HULF':=HULP1*1(!-16;
2000 HULP1:=TDXA*IPT**21/12*MUNA*EPSQX*LA*ILA+2*LPI*IVG-VFBNMINI);
2100 HULP1:=HULP1*«PT**21*LNC1+LA/LP)-(LA**2)/2-LA*LPI;
2200 HULP:=HULP+HULP1*1(!-16;
2300 HULP1;=RHO*WA*PT/(2*LA-A)*LNC2*LA/A*11+(LA-A/2)/ILA+2*LP)I);
2400 HULP:=HULP+HULP1*1(!-4;
2500. WOV:=WA-XP+IPT-A/2)/TANALFA;
2600 HULP1:=RHO*«WEPI-WOV)+PT/12*TANALFAI*LN(1+2*(2*PT-AIIAI);
2700 VDRON:=HULP+HULP1*1(!-4
2800 END VDRON;
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800

()0~~100

00000200
00000300
00000-100
Ol}000500
00000600
0()000700
00000800
00000900
00001000
00001100
00001200
00001300
00001400
00001500
00001600
00001700
00001800
00001900
00002000
00002100
00002200
00002300
00002400
00002500
00002600
00002700
00002800
00002900
00003000
00003100
00003200
00003300
00003400
00003500
00003600
00003700
00003800
00003900
00004000
00004100
00004200
00004300
00004400
00004500
00004600
00004700
00004800
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B I J LAG E 4: OPTIMALE DOORLAATWEERSTAND VAN HEXFET

In deze bijlage staan de resultaten behaald met het optimaliseren van de
doorlaatweerstand van de HEXFET m.b.v. het eomputerprogramma VDMOST/RANAL/OPTI.
Voor een besehrijving van aIle niet in deze bijlage gespeeifieeerde para
meters wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

(}J m) (}J m) 2L L R ( Q. em )p a on

8 5.7 4.97 · 10-2

10 6.4 5.09 · 10-2

12 7.0 5.21 · 10-2

14 7.6 5.34 · 10-2

16 8.2 5.48 · 10-2

18 8.7 5.62 · 10-2

20 9.2 5.76 · 10-2

Tabel B.4.1: De optimale La en Ron met Lp als para-
meter voor een 500 V ontwerp bij Vgs = 5 Volt

L (~m) (~m)
2

L R (a em )p a on

8 8. 1 2.47 · 10- 1

10 9.1 2.49 · 10- 1

12 rO. 1 2.52 10- 1

14 11.0 2.54 · 10- 1

16 11.9 2.56 · 10- 1

18 12.7 2.59 · 10- 1

20 13:4 2.61 · 10- 1

Tabel B.4.2: De optimale La en Ron met Lp als para-
meter voor een 1000 V ontwerp bij Vgs = 5 Volt

(~m) (~m)
2L L R ( Q, em )

p a on

8 6.8 4.86 10-2

10 7.7 4.96 · 10-2

12 8.6 5.06 · 10-2

14 9.3 5.16 · 10-2

16 10.0 5.27 10-2

18 10.7 5.38 · 10-2

20 11.3 5.50 · 10-2

Tabel B.4.3: De optimale La en Ron met Lp als para-
meter voor een 500 V ontwerp bij Vgs = 10 Volt
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(]l m) (]l m)
2

L L R ( S1 em )
p a on

8 9.6 2.46 · 10- 1

10 10.9 2.47 · 10- 1

12 12. 1 2.49 · 10- 1

14 13.2 2.51 · 10- 1

16 14.2 2.53 · 10- 1

18 15.2 2.55 · 10- 1

20 16.2 2.57 · 10- 1

Tabel B.4.4: De optimale La en Ron met Lp als para-
meter voor een 1000 Volt on~erp bij V ~ 10 Voltgs

L (]l m) R h/R R /R R' f /R R ./Rp e on ace on J et on ep~ on

8 2 % 3 % 4 % 92 .,
10

10 2 % 3 % 4 % 91 %

12 2 % 4 % 4 % 90 .,
/'

14 2 % 5 % 4 % 89 %

16 3 % 5 % 4 % 88 %

18 3 % 6 % 4 % 87 %

20 3 % 7 % 4 % 86 %

Tabel B.4.5: De relatieve bijdragen van de diverse weerstandscomponenten
tot de totale doorlaatweerstand voor geoptimaliseerde 500 V
ontwerpen bij V ~ 5 Voltgs

L (]lm) R h/R R /R R' f /R R ./R
P c on ace on J et on ep~ on

8 1 % 1 % 2 % 96 %

10 1 % 1 % 2 % 96 %

12 1 % 2 % 2 % 96 %

14 1 % 2 % 2 % 95 %

16 1 % 2 % 2 '" 95 %/,

18 1 % 2 % 2 % 94 %

20 1 % 3 % 2 % 94 %

Tabel B.4.6: De relatieve bijdragen van de diverse weerstandscomponenten
tot de totale doorlaatweerstand voor geoptimaliseerde 1000 V
ontwerpen bij V ~ 5 Voltgs
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B I J LAG E 5: DOORLAATWEERSTAND VAN MESA MOST ALS FUNCTIE VAN L--------------------------,a

In deze bijlage zijn twee grafieken opgenomen:

- een grafiek waar, voor een 500 V mesa MOST, het RA produkt van de diverse
weerstandseomponenten van de doorlaatweerstand is getekend als funetie
van La' alsmede het resulterende RA produkt van de doorlaatweerstand.
Voor dit ontwerp geldt o.a.:

ND = 3.9 . 10 14 /em3
(p = 12 rI em)

W • = 35 ~m
ep~

L = 10~m
p

x = 0.5~m.g
De weerstand is bepaald met het "ondiepe groef model" uit hoofdstuk 4
bij een gate spanning van 10 Volt. Voor de waarden van overige parameters
wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

- idem, maar nu voor een 1000 V mesa MOST, waarvoor geldt:
14 3

= 1.5 . 10 fem (p'= 29 rI em)

80 ~m.

Voor de gebruikte tekens ~n deze grafieken geldt:

x = (R.A) .
ep~

+. = (R.A)2ace
t:, = (R.A) I ace
0 = (R.A)eh
Cl = (R.A) on
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B I J LAG E 6: HET OPTlMALISERINGSPROGRAMMA VMMOST/RANAL/OPTI

VMMOST/RANAL/OPTI
DATE ~ TIHE PRINTED: HONDAY, AUGUST 19, 1985 e 13:~2:1a.

-lOO. - ... SEVIN -- .
.200._ ··0 SINCLUDE "NUMLIB/ALGQL/DECLARATIQN QN APPL"

300 $ INCLUDE "NUHLIB/ALGQL/EXTREHE QN APPL"
~ 400 FILE QUTPUT(KIND=REMOTE)i

._ .....• --500-· ..- .._..- ....
··600.
-700

80Q"
900

1000
1100
1200
1300.
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600

_ ~EAL.PRQGEDURE.VMRQN(VG.VTH,VF9111,VFB100,RHQ,TQXI,TOXl11,TOXlOO,

- - - - - - - - - -XG,LE,LA,LP,WEPI,TANALFA);
--VALUE. VG,VTH,VFBlll~VFB100,R~Q,TOXI,TOXll1,TQX100,XG.LE,LA,LP,~EPI,

TANALFA;
... REAL·· VG, VTIi, VF1H 11, VFB100, R~Q,TOXI, TOXll1, TQX100, XG, LE, LA, L?, WEPI ,

TANAlFAj .
BEGIN
.. REAL MUNI,MUNAlll,MUNA100,EPSOX,CORFAC,R.A2,LPSTER,LASTER,WaV,PTj

REAL HULP1,HULPj
MUNI:=327;
MUNA111:=424;
HUNA100:=617;
EPSQX:=3.4Se-13;
PT:=LP+LA;
R:=LE/(SGRT(3)*LP-LE);
CQRFAC:=R/LN(l+R);
~ULP:=SQRT(3)*TOXI*LE*(PT**2);

HULP:=HUlP/(2*CQRFAC*MUNI*EPSOX*(SGRT(3)*LP-LE)*lVG-VTH»*le-16;
HULP1:=SQRT(3)*TOX111*(PT**2)*LN(1+XG/(SQRTl2)*LP»;
HULP1:=HULP1/(2*MUNA111*EPSOX*(VG-VFB1l1»;
HULP:=HULP+HULP1*le-16;
A2:=(2*lP+LA+XG/SQRT(2»*(LA-XG/SQRT(2»;
~ULP1:=TQX100*(PT**2)/(2*MUNA100*EPSOX*(VG-I)FB100»;

HULP1:=HULP1*«PT**2)/A2.LN(PT/(LP+XG/SQRT(2)~)-0.5);

HULP:=HULP+HULP1*le-16;
LPSTER:=LP+XG/SGRT(2);
LASTER:=LA-XG/SQRT(2);
WOV:=XG+LPSTER/TANAL~A;

~ULP1:=RHQ*(WEPI-WOV+PT/(2*TANALFA)*LN(1+2*LPSTER/LASTER»;

VMRON:=HULP+HULP1*le-4
END VMRON;

REAL VGON,VTH,VFB100,VFB111,RHO,TOX,XP,LP,LE.WE~·I,XG,LA,TGALFA,RON;

BOOLEAN MINIMUM;
MINIMUM:=FALSE;
VGQN:=5;
VTH:=1.5;
VFB100:=-0.5;
VFB1ll :=-1.0;
RHO:=29 ;
TOX:=500;
XP:=2.5;
L~': =8;
LE:=1.84;
(JEPI: =80;
XG:=1.0j
TGALFA:=l;
RON:=EXTREME(VMRON(VGON,VTH,VFB111,VFB100,RHO,TOX,TOX,TOX,XG,

LE,LA,LP,WEPI,TGALFA),LA.2,20,O.05,O,MINIMUMl;
WRITEIOUTPUT,<"LQ = ',F5.1,X5,'Ron = ',[9.2>,LA,RON)
!::ND.

(

00000100
00000200
00000300
00000400
00000500
00000600
00000700
00000800
00000900
00001000
00001100
00001200
00001300
00001400
00001500
00001600
00001700
00001800
00001900
00002000
00002100
00002200
00002300
00002400
00002500
00002600
00002700
00002800
00002900
00003000
00003100
00003200
00003300
00003400
00003500
00003600
00003700
00003800
00003900
00004000
00004100
00004200
00004300
00004400
00004500
00004600
00004700
00004800
00004900
00005000
00005100
00005200
00005300
00005400
00005500
00005600
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B I J LAG E 7: OPTIMALE DOORLAATWEERSTAND VAN UESA MOST

In deze bijlage staan de resultaten behaald met het optimaliseren van de
doorlaatweerstand van de mesa MOST m.b.v. het eomputerprograrnma ~ll10ST/RANAL/OPTI.

Voor een besehrijving van alle niet in deze bijlage gespeeifieeerde parameters
wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

()J m) ().lm)
2

L L R (n em )
p a on

8 3.7 4.69 · 10-2

10 4.4 4.83 10-2

12

I

5.0 4.98 • 10-2

14 5.6 5. 13 · 10-2

16 6. 1 5.29 · 10-2

18 6.6 5.45 · 10-2

20 7. 1 5.62 · 10-2

Tabel B.?l: De optimale La en Ron met Lv als
parameter voor een 500 V on~~erp

met x = O. 5 ).l m bij V = 5 V
g gs

()J m) ().lm)
2

L L R ( Q. em )
p a on

8 5.4 2.39 · 10- 1

10 6.5 2.41 · 10- 1

12 7.4 2.44 · 10- 1

14 8.2 2.46 · 10- 1

16 9. I 2.48 · 10- 1

18 9.8 2.51 · 10- 1

20 10.6 2.54 · 10- 1

Tabel B.?2: De optimale La en Ron met Lp als
parameter voor een 1000 V ontwerp
met x = O. 5 ).l m bij V = 5 Vg gs
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(~ m) (~m)
2

L L R (nem )
p a on

8 4.9 4.53 · 10-2

10 5.8 4.63 · 10-2

12 6.6 4.74 · 10-2

14 7.3 4.85 · 10-2

16 8.0 4.97 · 10-2

18 8.7 5.09 · 10-2

20 9.3 5.22 · 10-2

Tabel B.7.3: De optimale La en Ron met Lp als
parameter voor een 500 V ontwerp
met:r; =0.& ~m bij'V = 10 V

g gs

(~m) lJ,t m)
. 2

L L R ( no em )
p a on

8 7.0 2.37 · 10- 1

10 8.2 2.38 · 10- 1

12 9.4 2.40 . 10- 1

14 10.5 2.42 . 10- 1

16 11.5 2.44 · 10- 1

18 12.5 2.46 · 10-1

20 13.5 2.48 · 10- 1

Tabel B.7.4: De optimale La en Ron met Lp als
parameter voor een 1000 V ontwerp
met;;c = O. 5 ~ m bij V = 10 V

g gs
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L U-t m) R h/R R /R R /R R ./R
P c on lace on 2acc on ep~ on

8 5 % 1 % I % 94 %

10 5 % 1 % 2 % 92 %

12 6 % 1 % 2 % 91 %

14 6 % 1 % 3 % 90 %

16 7 % 1 % 3 % 89 %

18 7 % 1 % 4 % 88 '"10

20 8 % 1 % 4 % 87 %

Tabel B.?5: De relatieve bijdragen van de diverse weerstandscomponenten
tot de totale doorlaatweerstand voor geoptimaliseerde
500 V ontwerrpen met x =0.5 jJm bij V =5 Vg gs

L (jJ m) R h/R R /R R /R R ./R
P c on lace on 2acc on ep~ on

8 1 % a % a % 98 %

10 1 % a % 1 % 98 %

12 2 % a % 1 % 97 %

14 2 % a % 1 % 97 %

16 2 % a % 1 % 96 %

18 2 % a % 2 % 96 %

20 2 % a % 2 % 96 h

Tabel B.?6: De relatieve bijdPagen van de diverse weerstandscomponenten
tot de totale doorlaatweerstand voor geoptimaliseerde
1000 V ontwerrpen met x =0.5 jJ m bij V = 5 V

g gs
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x 2
x (ll m) L (ll m) L (ll m) L _J. (ll m) R (r.l em )

g p a a .,12 on

0.5 8 3.7 3.3 4.69 · 10-2

1.0 8 4.0 3.3 4.70 10-2

1.5 8 4.3 3.2 4.71 · 10-2

0.5 10 4.4 4.0 4.83 · 10-2

1.0 10 4.7 4.0 4.85 · 10-2

1.5 10 5.0 3.9 4.86 · 10-2

Tabel E.??: De optimale La en Ron met Xg als parameter voor twee
500 V ontwerrpen (L = 8 en 10 llm) bij V = 5 V

P gs

.

x 2
x (ll m) L (ll m) L ().J m) L -J. (ll m) R ( Q. em )

g p a a .,12 on

0.5 8 5.4 5.0 2.39 · 10- 1

1.0 8 5.8 5. 1 2.38 1O-1

1.5 8 6. 1 5.0 2.38 · 1O-1

0.5 10 6.5 6.1 2.41 · 10- 1

1.0 10 6.7 6.0 2.41 · 10-1

1.5 10 7. 1 6.0 2.40 · 10-1

Tabel E.?8: De optimale La en Ron met xg als parameter voor twee
1000 v· ontwerrpen (L = 8 en 10 II m) bij V = 5 V

P gs
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x 2
x (].1m) L (].I m) L (].1m) L _....£ ~m) R ( ~ em )

g p a a /2 on

0.5 8 4.9 4.5 4.53 · 10-2

1.0 8 5.2 4.5 4.51 · 10-2

1.5 8 5.5 4.4 4.50 10-2

0.5 10 5.8 5.4 4.63 · 10-2

1.0 10 6. 1 5.4 4.62 · 10-2

1.5 10 6.3 5.2 4.62 · 10-2

TabeZ B.7.9: De optimaZe La en Ron met xg aZs parameter voor twee
500 V ontwerpen (L = 8 en ]0 ].1m) bij V = 10 V

P gs

x · 2
x U1 m) L U1 m) L (].I m) L _....£ (].1m) R ( n. em )

g p a a /2 on

0.5 8 7.0 6.6 2.37 · 10- 1

1.0 8 7.3 6.6 2.36 · 10- 1

1.5 8 7.6 6.5 2.35 · 10- 1

0.5 10 8.2 7.8 2.38 · 10-1

1.0 10 8.5 7.8 2.38 10- 1

1.5 10 8.9 7.8 2.37 · 10- 1

TabeZ B.7.10: De optimaZe La en Ron met xg aZs parameter voor twee
1000 V ontwerpen (Lp = 8 en 10 ].1m) bij Vgs = 10 V
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B I J LAG E 8: SEMMY DOORSLAGBEREKENINGEN

Ret tweedimensionale simulatiepakket SE..~ is in staat doorslagspanningen
te berekenen van de structuren welke in dit onderzoek van belang zijn.
Daartoe dient globaal een volgende procedure gevolgd te worden:

1) definieer in een eerste input-file het probleem onder omstandigheden
waarbij geen doorslag optreedt (lagere Vds)' SEMMY lost in dit geval
de Poisson-vergelijking op in twee dimensies.

2) definieer in een tweede, zogenaamde "BREAKDOWN", file hetzelfde
probleem maar nu bij een andere Vds (bijvoorbeeld groter dan de
verwachte doorslagspanning). SEMMY zoekt nu naar die oplossing van
de Poisson-vergelijking, waarbij een der ionisatie-integralen
(ongeveer) 1 wordt. De daarbijbehorende drainpotentiaal is de
doorslagspanning.

In deze bijlage zijn de input-files opgenomen van de diverse doorslag
berekeningen,d.w.z. de "BREAKDOWN" files.
Achtereenvolgens staan vermeld:

- VDMOS/SOO V/Klein, "region grens" R 1.2 \lm

- VDMOS/SOO V/Klein, "region grens" R = I.3\lm REXFET

- VDMOS/SOO V/Klein, "region grens" R = 1.4\lm

- VMMOS/SOO V/Klein, x O.S \lm

\ mesa

g
- VMMoslSOO V/Klein, x = I.O\lm MOSTg
- VMMOS/SOO V/Klein, x = loS \lmg
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••• BEGIN GF S E ~ ~ y PkUG~A~ * • *

• VOMOS/5JOV/KLE II~. I

ALGLRITHM
RUN=8KE~KDC"N

UNITILEf\GTH)=CI'
UNIT=I.E-4

R=I.2
XM=5.8
YM=O.O
~IRCX=XM*SCRT(R**2-IY-YM)**2)

CIRCY=YM-SCRT(R**2-IX-XM)**Z)

X(O)=J
X(2)=3
X(5)=5.8
X(13)=4#o.b,2nCIRCX(V),7.0
X(23)=6.5
XOO)=15

REGICN 80TSIL
SURF=XIi:J:l3J ,Y(-38:-12)
SURF=XI13:30),Y(-3S:0)
EPSR=1l.7
VP=O
DCPE=(JAUSS

REGION TGPSlL
SURF=X(0:13),Y(-12:0)
EPSR=11.7
Vp=o
DCPE=GAUSS

REGION OXID
SURF=X(5:30),YI0:l)
EPSR=3.9

REGION GATE
SURF=XI7:30),YIll
PCT=O .0

REGION SOURCE
SURF=XIO:2),YIO)
PCT=O.O

REGION DRAIN
SURF=X(O:301.YI-381
PCT=750

PRINT DOPO
PCINTS=VERTEX
peT
DOPE

YIll=C.OS
YIO)=:)
Y( -12 ) =2#- 1 .2 , CI RC Y( )i I , C! f< CY( /> • b) ,2 p T
y 1-211=-3
YI-25)=-lu
y(-28)=-37
YI-36)=-40

FOR TRAN
REAL FUNLTICN GAUSSIX,Y)
REAL X,Y,FX,Fy,OOPE,~D,NOMAX,P~AX,SIG~AN,SIGMAP.SIGKAB,XO,YS

DATA ~DMAX , PMAX , NC I
* 1.000£*20,5.780£+17,3.900E*141

uATA SIGMAN, SIG~~P, SIGMAB 1
* 3.q79E-O~.q.252E-05,7.084E-051

DATA xo,ya I 5.89[-04,-4.0£-03 1
JCPE=Nr
FY=0.5*~JM~X*EXP(-IY/SIGMAN)**21

FX=I.0+EkFIIXO-X)/SIG~AN)

DGP[=DLPE*FX*Fv
FY=0.5*~MAX*FXPI-(Y/SIG~AP)·*2)

FX=l.(hI=R~ (I)(O-X)/S!<"i,"IAP)
lJCiPE=DCPE-Fl(*Fy
FY=~O~AX* XPI-IIY-Y~)/SIG~Ab)*.2)

J(]I'E:=DCPE ":Y
G4..JSS=X.P
~FTlJR',

E';O
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-mWE='·,D
-f'V=O.:-5 'l'NDt-tAX*E-XP 1- t V IStGi-tt,:.t*--Z-t

--- f X=t-.O'f' ERr I tXQ-){t/S I(J~A'" I
- ---~f=D~~FX*FY

fY"'-O. 7*i>Ml\X*f-XP t- : YI~ Ie/" l\j>-}** U'
. - - -"1" X=r.-tt...-E!tr t -r)@-)O t~1 GJ't~yt

DU?E=t)OJ>f-FX*fY
1''f=NnMA x. EX? 1- ( iY- Vfll/S 101Ain*.2 j
")f) f> f =f}(J?F~F y- -
GAtJS S=ut:IYf--- .
RF TUP~;

Er-.;u
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·VDi~~/500V/KLEI~.'

ALGCRITHI'!
RUN=9RI'AKDC"'"
UNIHlE"tGTHI=tM
UNIT=1.E-4

R=1.4
XM=!i.!?
'1'1":0.0-
C IRC.X=XliHSCr<TtR**2 - tY-VM }**2'
C IRCY=YM-S CRT IR*.~-I x-xr·ll* *2 1

XIOI=O
xtZl=~

XI51=5.8
XI13t=4#O.7.Z»CIMCXIVJ~7.Z

X123 J~ 8.5
)(001=15-

~EGluN- BfrlSIL
SURF=)I:{(H13J ,'1'(-38:-121
SURF-XI13:30J,YI-38:01
EPSR:ll.7
VP=O
DOPE=GAUSS

f<EGltJN Tf.,PSll
SURF=X(D:13J.Vf-12:01
EPSR=lio1
VP=O
DClP.f=GA\JSS

REGION eXl D
SURF.. X(5: 3(H .'ftO: 11
EPSR'"'3.9"--

REGION-GATE-- 
sUPF-xi7:36t,Y(11
POT:O.O

RE&l&N SOUR£E
SURF-x (1HZ}. YHH-
POlaU .0--- ----------

REGION ORAHt-
-- StJRF-X HH-30h¥f-3'l}---

- -P61-1-,0--- - -~----- -~---

p.Rl N1-00Po- ~
PfifNT S"'VE-IHE-X
P61
[}CPE

PLOT FIG
- pel=5'lOG- - -- ---

AVA lAN- -----

'flll=G.es
'1'( 01=0
Y( -12 1= 2/;- 1.4 , C f ~Cy I r 1 ,CI :{CY ( " • 7 l ,? - f
'l'1·2U=-3
YI-251=-1'J
'l'( -281=- 37
YI-3ill:-40

F~TRAN

REAL FtiNtTldN GAuSS(X.VJ
REAL X.V.FX,FY.OCPE."tD.~DMAX,P~AK.SIG~A~.SfS~AD,SIG~An,~o,Y~

DATA NOMAX • P~AJ • NO I
* 1.CuOE+20.5.7eOE+17,3.900E'1~/

O.IA SIG~A~. SIS~AP. SIGMAS I
* 3.979E-U5.~.252E-OS,7.~e4E-C~/

DAT~ xo.ve / S.8QE-C4.-4.uE-03 /
OOPE=Nf.::
FY=O.~*~UM~X*EXPI-(Y/S!G~~N}··2J

FX=l.O+E":FI IX~-Y1/SIGi"'ANI

C)l)PE=GGPEtf X*f Y
FV=O.5*PMAX.Exul-IY/SIGMtPI*·~1

FX=l.O+EKfll~O-Xl/SIG~A~1

OC,Wf; =X' PE- F x*F y

FY=NGMAX*EX?(-I(~-Y~J/SIG~ALJ·*21

CCPE=l.;;jPEHY
GAlI:>S=~L"'t

R" 1 :J":.
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E

'VMMCS/5JOV/~LtI~.·

ALGCfClTI-'''l
Kufl,=BPEAK':;C,,"
UNI T(LE!'iGTI-'J=CI~

uNlt=I.E- ..

X(;;0.5
to= lY .. Z.-~+4-. ~.$J~ T 121 HG-O. OS*SJ" T (31 1/ SJP. T12.)
LP~{y+2.5i4.5*S~~T(2l+XGI/~~RTI2J

x (0 I =;)

X(4)=3.5
X1l41=~1Il. 3fLQl y)
Xt15I z 4il.4#lP1YI
xf2QI=7.-0 ---
XI3?l=B

REGIC~ SoTS1L
SURF=x(O:33-l ;y(-.. 1 :-211
SURF=XI15:33I,VI-21:-101
EPSR=11.7
vP.. O
DCPE=GAUSS

KEGIGN TtJPSIC
SURF=X(15i3~1~~(-lQ:OI

!:PSR=ll.T-
vP=O
OCPE=GAuSS

... EGIGN OXIO
SURF=X(U}141;V(-21:-201
SUR F= )(114-:r~ roY F- 21 : OJ
EPSR=3.9

REGIeN GATE --
SukF=X(O:141 ~Y(~~Ol
SURF=XH4J ,yr';;;lil:';;;Sl
PGT=O ~ 0 ----- ---

REG IC:-; SOURCE -
SL1RF=X rZ9:3J rj-V fO r -
~OT=O~O ---- --- --

"E'GITN DJ<AT~--------

SURF=XfO:3JT,V [=~n

POT=70J

~RTNT Dopa -----
--- POTNTS=VERTEX------

-·vor ---~.-. ~----------

-lJOPE-----------

PLOT BIlEAK
pCT=ronCG
AVAL~N

Y1Cl=Q
YI-IOI=-1.2
Y(-20J=-2.<;5
Y{-21l=-3.C
Yl-.?~l=-5.J

YI-291=-10
Y{-~II=-~7

YI-411=-40

FORTRAN
REAL FU~CTIC~ GAUSSIYJ
REAL y,FYfOOPE.NC,ND~AX,P~AX.SIGM~N.SIGMAF,SIG~~6,YE

DATA ~D~AX , PMAX , NO /
" 1.OOCE+20,5.780E~17,3.9CC:+l;/

DATA SIGMA~, Slc~ap, SIGMAe /
* 3.g78~-JS,9.252E-o~,7.0e4E-C~/

JATA Yn / -4.JE-03 /
::::;PE='JO
FY=~O~Ax.rX~(-(Y/SI~~1Nl·.2)

OCPE=LCPE+F'(
, FY=P".~)I.*[X"(-('(/SIG,·~PJ"*2)

uuP E=OOp E-H
f,(=~O~AX*EXP(-(IY-Y~l/SIG~Abl•• 2)
Di.;PE=:;OPf+FY
GAl.J$ S=OlPE
;;, ETUP~:

ENG
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Yf 341 - -3¥-~--- -- - ----
Z4 --~~_-_=-__=__=_=_--::"=_=_=_-__~_=~-__=__- --_-_~__~-~- ~"'-l= 40 - -----------

REGION -liJPs-tt u ----------- --- ------- ------

0'- -----sURf. ~ ~1 >:- :'~'LY ~- t~TH-:------ --~ - ~ ---------- --
- =~= II .7 - - ---- ---- ---.---

-" ,---~-----------.----~------------------
---i)fJPE-6AU55 "- - - ------- -- ---

- --RRamr=UXIO- ------ u _

--:--SURf'=~h-Vt 21t~-2:3T------- ----- ---------
SURF-Xrr4:15T-,YI Zlt.O) --~--------

--EPSR=3.~-----:------------------- ---- --- - -----
-" - --

-REGHl,. &AH------------ ------------- 
sttRF-o-)f-ffH-}ltl ,YfTlJ --- - ---------
5~n-.,-hff-C7=-5-t----- --
PET-O.O .. -----------

-------------------------~----

---wE-trtffif-5uttf<£-~--------
--S-tJRf=X-t--C9B3+TY-tvt-- --

purso .0--------
-------------------------- - -------_.__.-----_._-~ ---~~~---

-----'--R'£5-Hh't-~--------------------- ------- - ------
------5t#R-f=x ~h_'t_t_<t~r ------------ --------- -- -
---- peT-no --------- ---

----PiHm-oopo .--------- ----- - ------
POI NTS...-v-ffi-fEX - - -- ------ --- -

------FaT--------------- '--- ------ -----
-- - ~------ --- --------------;----------- - -

--- f>-t-*-B-Il:H*--------------------
~2-1h-4-e-t6-e-i-a-Ih-IQ~,-pro,-2lHh 3 dO-

-----*VIttJt~--------------------- --- -
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-=----- -Il;£-j,t=F-tJ-N(T--JUN-'-'Jfr(J-5-5-{"fT=---- ----- .--- -
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-OA TA- tH)1'tll '( -,-- ?"I'III X , ND I

.. t-. OOVE.,W. 5. 780E.l7, i.9CiCE+l41
JA-fA -SIG-MI\'I ,- SI~"IW, SIGH.tI'~ I

--* 3.-' 78-E-(75-. q. Z-jZE-05 .1.084E-C51
OAU YS 1--4.0E-tll 1-
OOj)E=~l}- -------

--f-1f=t-; UIfA-X-- EX <>-f --t-V t-S I GIf~ lit ) .... 2 I
-1.ItTH=oo-P1::-.f-Y----- --
-- F-V=j)-MAX*Ex-Pt--(V I S{G,,,,~)-n

otiPE-=JtlPr-f,(-- . ---- ---------------.----
fv-=r,e:-t;tX*i:X j>( - ( ( 'f- YB lIS {{;M liB t U 2l
DOj>E=[>OPE-"FY
Gil tjS S-==00~E

Rf: fljj<"t
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ReAL
DATA
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~.XGdi"S:/ ,.,~_,., ' '-. '. " .
•c,• .:= UI:f,(Y+~S+Jt.~S~iC2)~X~G.G5~S"RT+31 )/SQRT (2)
,,,'.l~=,tY'''2'.5~..5.SQRttZ,)+XG):jSQRr (l)

"..'':,~:2 :::;~~c :;;-~~~:=~. ~~ ,.',;.: . ,~ ~~~~~=_1.Z
" Xtlltlt>S=h3':LQ(.'f). .... ~,., ,'((.-23)=-3.95 .
'_c?,,~tI:,S~Qh-4U.U ('( J'.~ ~.. ..",,,,y r-l4 )=-4.0

lql.9:Jpll• .l) . '((-2.8 )=.,.&.0
..~flltd3:';S· '((-31)=-10

'((-34)='-37
Y{-44)=-40

REGIOH·BOTSIl
SURf'=X{{):l3) .'y(-44:--Z'tJ
'SURr~X-U5-:3~)~'( (-,4:-11))
EPSIl.=11.1
Vi'=O
OOPE=GAUSS

REGIOi'i rOPSIL
SURf=x(lS:33),Y(-10:0)
EI'SR=1l.1
VP=Q
DOPt:=IiAiJSS

REGION llXIO
SU~F=X(O:14),V(-24:-23)

SURF=X(14:1S),V(-l4:0)
Ei>SR=3.9

~EGION C>A TE
SURF=X(O:14),'f(-23)
SURF=X(14J,V(-Z3:-~)

PGT=O.O

REGION SO;JRC E
SURF=X(l9:33),V(O)
I'OT=O.O

REC>!Oi'< <.\il .. 1N
SURF=X{u:33)~V(-~4)

POT=100

PRINT 001'0
POINTS=VERT':X
POT
DOPE

PLOT 8REAK
?OT=lv;;\L;J~

AVALAN

t'U.~( r 1:';'; :.A'J:>S (V)
Y, F '( , ';0 r E ,,'oj:l t '"; t... ., i; x, 0 ~A \ A S T,~ ... ~ " , ~ I ~~: 1 , ;J • S I 'J rl ~~ • f V ~-,

'ju:~",X , 1'''' "X • 1
1.00010.': ),5.7iH)i+l".1.~.) t+141

.)ATA )lG'~A.j, S lC;,".'P, ,;1 .~.\.) 1
::: J.~7~~t:-'..J"lt i.~52L-.J~t1.)j'"t(:- >:;/

)ATA y~ I -~.~~-~' /
J(J?~=;'_.:l

~Y=~~~~A.~X~(-(Y/iIS~A~).*2l

OOPE=Q:JPE·FY
FY=PMAX.E~?(-(Y/SICM'PJ.·2J

JUPE=O'lPE-Fy
F'f=NS~"A.~XP(-(IY-Yd)/51v~~ol•• ~J

JUi'c:=<.JilPE+~V

':;AUiS=,J,JPt:
'(to TJF. ~
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