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Samenvatting

Aan de hand van een ruismodel voor bipolaire transistoren is onderzoek gedaan naar
de ruisbronnen in dit type transistor. Het ging hier om transistoren met verschillende
afmetingen van het emitteroppervlak. Van iedere geometrie zijn transistoren
onderzocht afkomstig van drie verschillende wafers met verschillende technologie.
Om een aantal voor de ruismetingen belangrijke parameters te bepalen zijn allereerst
I-V karakteristieken gemeten. Hieruit is afgeleid dat zowel de collector- als de
basisstroom van alle transistoren een idealiteitsfactor 1 hadden en dat de
stroomversterkingsfactoren in het gebied liggen van 20 tot 150.

In een common-collector configuratie zijn vervolgens spanningsruisspectra gemeten
aan het emittercontact (SVE) van de transistoren. De ruis aan het basiscontact (SVB)
en aan het collectorcontact (Svd zijn in een common-emitter configuratie gemeten.
Met behulp van de grootte van de witte ruiscomponent aan het emittercontact (~)
bij hogere stromen kan de interne basisweerstand bepaald worden. De basisweerstand
kan gesplitst worden in 2 delen: het eerste (rb,l) bestaat uit het stuk halfgeleider met
lengte W aan weerszijde van het emittercontact, het tweede gedeelte (rb2) is het stuk
halfgeleider onder het emittercontact. Aan de hand van de gegeven sheet
weerstanden kunnen beide bijdragen berekend worden. Bovendien hebben we
berekend dat W =4,5 jjm.
Kijkt men naar de Ilf ruis dan blijkt de Ilf ruiscomponent in de basisstroom IB
dominant te zijn. In enkele gevallen is gebleken dat een RTS (Random Telegraph
Signal) ruissignaal de Ilf ruis overheerst. De RTS ruiscomponent bleek in de
basisstroom te zitten.
Voor IB<kTIqrb,2 is de 1If ruis evenredig met lB' Als IB>kTIqrb.2 dan treedt er
current-crowding op en wordt de Ilf ruis meer dan evenredig met lB'
In beide gevallen, met en zonder current-crowding, wordt de ruis bepaald door de
ruis in de stroom door de rand van de emitter.
Aangezien de ruis in de basisstroom SIeb evenredig is met IB kan men in het geval van
een homogeen emitteroppervlak verwachten dat SIeb/lB onafhankelijk is van het
emitteroppervlak A. Dit blijkt voor de onderzochte transistoren echter niet het geval
te zijn. We hebben te maken met een emitteroppervlak waar de ruisbronnen niet
homogeen verdeeld zijn. De ruisbronnen in de rand van de emitter zijn namelijk
sterker dan de ruisbronnen in de bulk van de emitter.
De resultaten van de ruismetingen zijn vergeleken met werk van Koolen en Aerts. Er
is geen overeenstemming in de meetresultaten.

Bij ruismetingen aan bipolaire transistoren wordt het Early-effect in het algemeen
verwaarloosd. Door het Early-effect weI mee te nemen in de afleiding van het
ruismodel voor bipolaire transistoren is aangetoond dat deze verwaarlozing over het
algemeen terecht is. Slechts wanneer de outputconductantie 0 erg groot wordt
(0) 10-4 n-l) moet het Early-effect in de ruisformules worden meegenomen.



Inhoudsopgave

Inleiding 1

Hoofdstuk 1: De bipolaire junctie transistor 2
1.1 De stroom 2
1.2 De laagfrequente ruis 4

Hoofdstuk 2: De componenten 8

Hoofdstuk 3: De meetopstelling 11
3.1 De I-V metingen 11
3.2 De ruisformules 11
3.3 De meetopstelling 12

Hoofdstuk 4: De I-V karakteristieken 14

Hoofdstuk 5: Resultaten van de ruismetingen 16
5.1 Inleiding 16
5.2 De witte ruis 16
5.3 De l/f ruis 18
5.4 Current-crowding 21

Hoofdstuk 6: Geometrie-afhankelijkheid 24
6.1 Inleiding 24
6.2 Inhomogeen emitteroppervlak 25
6.3 Homogeen emitteroppervlak met rand 30
6.4 Vergelijking met resultaten Koolen en Aerts 32

Hoofdstuk 7: De RTS-ruis 33
7.1 Theorie 33
7.2 Meetresultaten 34

Hoofdstuk 8: Het Early-effect 39
8.1 Definitie 39
8.2 Het Early-effect in de ruisformules 39
8.3 Metingen en literatuur 42
8.4 Conclusie 43

Conclusies 45



1

lnleiding

Ruis is een fenomeen dat overal in de natuur voorkomt. Het zijn willekeurige
fluctuaties om een gemiddelde (constante) waarde, die vallen onder de categorie
stochastische signalen. Daar waar het om stroom- of spanningsfluctuaties gaat, spreekt
men van elektrische ruis.
In het algemeen is ruis een ongewenst signaaI. Het is echter onmogelijk ruis te
verrnijden maar men kan de ruis weI minimaliseren. De ondergrens van de
gevoeligheid van elektronische apparatuur wordt bepaald door het ruisniveau van de
componenten; ook in de telecommunicatie speelt de ruis een belangrijke roI. Om
deze redenen is het onderzoek naar de oorzaken van ruis belangrijk.

Een veel gebruikte component in elektronische apparatuur is de Bipolaire Junctie
Transistor. Aan de hand van een ruismodel voor transistoren is onderzoek gedaan
naar de ruisbronnen in dit type transistor. Er is met name gekeken naar de
geometrie-afhankelijkheid van l/f ruis.
De onderzochte componenten zijn ter beschikking gesteld door dr. G.A.M. Hurkx van
Philips Natuurkundig Laboratorium en zijn vervaardigd door 'La Radiotechnique
Compelec' (R.T.C.) in Caen (Fr). De transistoren komen van drie wafers met
verschillende technologie. Van ieder wafer zijn er negen geometrien bekeken.
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Hoofdstuk 1: De bipolaire junctie transistor

1.1 De stroom

We bekijken een npn transistor in het frequentiegebied waar de h-parameters
frequentie-onafhankelijk zijn: f :5 108 Hz. In figuur 1.1 zijn de belangrijkste stromen in
een bipolaire transistor schematisch weergegeven.
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Figuur 1.1: Schematische weergave van de stromen in een bipolaire transistor.

We beschouwen van deze transistor de stromen en de ruis voor de situatie dat de
emitter-basisspanning Vbe»kT/q en de basis-collectorspanning Vcb»kT/q. De
stromen in figuur 1.1 zijn dan [1]:

(1.1)

waarin q de eenheidslading (1,6.10-19 C), k de constante van Boltzmann (1,38.10-23

J/K), T de temperatuur, Dn de diffusieconstante van de elektronen in de basis, ni de
concentratie van intrinsieke ladingsdragers in de basis, WB de diepte van de basis, NB

de dopingconcentratie in de basis en A het emitteroppervlak is.
Vergelijking (1.1) geldt mits Sn> >Dn/WB met Sn de recombinatiesnelheid van de
electronen in de collector.
Deze stroom II- is een gevolg van de door de emitter in de basis gei'njecteerde
elektronen, die naar de collector diffunderen. De parameter a f geeft het deel aan dat
de collector bereikt.

(1.2)

waarin Ln de diffusielengte van de elektronen in de basis is.



2 qVbe
qDnn,"A kT

12 = (I-a) e
f WeNs

3

(1.3)

Deze stroom ontstaat door recombinatie in de basis van een deel van de
ge'injecteerde elektronen.

(1.4)

waarin W· de effectieve breedte van het ruimteladingsgebied en T j de levensduur van
de ladingsdragers in het ruimteladingsgebied is.
Deze stroom is een gevolg van recombinatie van ladingsdragers in het
ruimteladingsgebied tussen emitter en basis. Vindt deze recombinatie plaats in de
bulk, dan is A' = A. Vindt het plaats aan het oppervlak, dan is A' gelijk aan de
buitenomtrek van de emitter maal de diepte tot waar dit proces een rol speelt.

(1.5)

waarin Dp de diffusieconstante van de gaten in de emitter, WE de diepte van de
emitter, NE de dopingconcentratie in de emitter en ni de intrinsieke concentratie in
de emitter is.
Deze stroom 14 wordt veroorzaakt door gaten, die vanuit de basis in de emitter
ge'injecteerd worden.
Vergelijking (1.5) geldt als WE<~=~ en als sp> > Dp/WE met T p de levensduur
van de gaten in de emitter.

Voor de stroom door de collector (ld, de emitter (IE) en de basis (lB) geldt nu:

Ie = II

(1.6)
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1.2 De laagfrequente ruis

Bij de berekening van de formules voor de laagfrequente ruis wordt uitgegaan van het
schema in figuur 1.2. Kijken we naar de fluctuaties in de basis-, collector- en
emitterstroom dan krijgen we [2][3]:

ME = MB+Me

aV
MB = M + ebeb -- (1.7)r.,

Me = Mec +gmaVeb

Hierin zijn gm = dle/ dVeb de transconductantie, r., = dVeb/dlB de ingangsweerstand, aleb
en alec de spontane fluctuaties in de basis- en collectorstroom bij constante Veb, en
a Veb

N de fluctuaties in Veb veroorzaakt door de Nyquist ruis in RB, rb, RE en reo
arb en are zijn de spontane fluctuaties in de serieweerstanden. Veb is de basis-emitter
spanning van de intrinsieke transistor (zie figuur 1.2).

re = interne emitterweerstand RE = externe emitterweerstand
rb = interne basisweerstand RB = externe basisweerstand
re = interne collectorweerstand Re = externe collectorweerstand
Figuur 1.2: Schema voor berekening van de laagfrequente ruis.

De spectrale dichtheid van a VebN wordt gegeven door:

SVe~ = 4kT(RB+rb+RE+re) (1.8)

In (1.7) hebben we aangenomen dat Ie onafhankelijk is van Vbc. We hebben hiermee
het Early-effect bij de berekeningen verwaarloosd (zie ook Hoofdstuk 8).
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In het algemeen kan men de spectrale dichtheden van dIeb en dIee beschouwen als de
som van schrootruis en 1/f-ruis:

5 = 2qI +5 1/!
leb Bleb

5 = 2qI +5 1/!
lec C lee

(1.9)

Formules voor Slebl/f en Sleel / f kunnen in [4], [5], [6] en [7] gevonden worden. Als de
11f ruis veroorzaakt wordt door fluctuaties in de beweeglijkheid van de vrije
ladingdragers dan geldt Slebl/f - IE en Sleel

/
f

- Ie-

Lassen we het stelsel vergelijkingen (1.1) op dan kunnen we de fluctuaties in IE' Ie en
IE schrijven als:

(1.10)

(1.11)

(1.12)

met B=gmr~ de stroomversterking van de transistor.

Voor de fluctuaties aan de contacten vinden we:

x = C, B, E (1.13)

Met d Vx
N de fluctuaties in R x gemeten over open klemmen.

Gaan we over op de spectra dan wordt (1.13):

(1.14)

De laatste term in (1.14) resulteert uit de correlatie van d Vx
N en d Veb

N in (1.7):

(1.15)



(1.16)
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Het minteken vloeit voort uit het feit dat een positieve Nyquist spanningsfluctuatie in
RB en RE leidt tot een negatieve fluctuatie in Veb.
Als de ruisbronnen ongecorreleerd zijn krijgen we:

Ri[r'l( -/3(RB +rb)]2S/ +Ri[r'l( +RB +rb]2S/ +Ri(/3+ 1)2[/~Sr +/iSr]
S = eb ec b e

~ Z2

(1.17)

(1.18)

Met:

(1.19)

De spectrale dichtheden Slec en Sleb kunnen schrootruis, l/f ruis en Random
Telegraph Signal (RTS) ruis bevatten. De spectrale dichtheden Sre en Srb kunnen l/f
ruis, generatie-recombinatie (G-R) ruis en RTS ruis bevatten. In ieder geval hebben
de weerstanden rb en re Nyquist mis.
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Hoofdstuk 2: De componenten

Het onderzoek is verricht aan bipolaire junctie transistoren (BJT) van drie
verschillende wafers (zie tabel 2.1). Van iedere wafer zijn 9 transistoren bekeken met
verschillende afmetingen. In tabel 2.2 zijn lengte (Ltx) en breedte (Htx) gegeven van
iedere transistor- (zie figuur 2.1).

Tabel 2.1: De sheet-weerstanden

wafer Pe (n) Pb (kn)

12 544 11,70

14 446 3,49

16 441 6,90

Bij lage stromen (IBrb <kT/ q) is de basisweerstand gelijk aan (zie ook paragraaf 5.2):

(2.1)

met Pb de bulk-sheetweerstand en Pe de sheetweerstand tussen bulk en contact. W,
Ltb, Lte en Hte zijn in figuur 2.1 aangegeven.

Tabel 2.2: Afmetingen van de transistoren.

type Hte (J.Lm) L te = L tb (J.Lm) Htb (J.Lm) Hlc (J.Lm) ~c (J.Lm)

FDZA2508 2,5 8,0 27,5 55,5 12,0

FDZA2512 2,5 12,0 27,5 51,5 12,0

FDZA2524 2,5 24,0 27,5 55,5 28,0

FDZA2590 2,5 90,0 27,5 55,5 94,0

FDZ01208 12,0 8,0 37,0 65,0 8,0

FDZ01224 12,0 24,0 37,0 65,0 24,0

FDZ01290 12,0 90,0 37,0 65,0 90,0

FDZ05008 50,0 8,0 75,0 103,0 8,0

FDZ05090 50,0 90,0 75,0 103,0 90,0
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De bovenstaande waarden zijn de afmetingen op bet masker. Voor de werkelijke
afmetingen moeten correcties gemaakt worden:

(2.2)

In figuur 2.1 is de structuur van de transistoren weergegeven. De transistoren zijn
ondergebracbt in twee verscbillende Ie's (16-pins). In figuur 2.2 is een scbets van bet
dopingprofiel van de transistoren gemaakt.

n-epi

Figuur 2.1: Structuur van de transistoren.
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Figuur 2.2: Schets van het dopingprofiel van de transistoren.
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Hoofdstuk 3: De meetopstelling

3.1 De I-V-metingen

De metingen van de IeVBE en IB-VBE zijn verricht in zowel de common-emitter als
de common-collector configuratie. De schakelingen zijn zo gedimensioneerd dat 0,1
j.LA ~ Ie ~ 10 rnA. In figuur 3.1 zijn beide schakelingen weergegeven met de waarden
van de verschillende componenten.

Bij de metingen zijn de volgende multimeters gebruikt:
-Keithley 160 Digital Multimeter, nr.: TUE EV-0074
-Keithley 197A Autoranging Microvolt DMM, nr.: TUE EV-0352

c.
rc.. t;._

?~
IQO~f2. Pc

'tt; ~ +
3\/

+
Sv:

--+
31/ (e- ev

~

(a) (b)

Figuur 3.1: a) common-emitter configuratie,
b) common-collector configuratie.

3.2 De ruisfornt\lles

Voor de ruismetingen zijn eveneens de schakelingen van figuur 3.1 gebruikt. In de
common-emitter configuratie zijn Sve en SVB gemeten. SVE is in de common-collector
configuratie gemeten.

Voor de common-emitter configuratie geldt dat RE=O en RB»rb+r'f+(B+l)(RE+re)

zodat Z::::RB. Bovendien is rb»re voor de onderzochte transistoren. We krijgen dan
voor (1.17) en (1.18) sterk vereenvoudigde formules:
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(3.1)

(3.2)

(3.3)

Voor de common-collector configuratie geldt dat RB=O en RE»RB+rb+ry+re zodat
Z:::::(B+ I)RE. We krijgen dan voor (1.16) eveneens een sterk vereenvoudigde formule:

[r -{3r ]2S +[r +r ]2S
S = y b leo y b 1"+J 2S +1 2S +4kTr

VE ({3+1)2 B,o E'e b

3.3 De meetopstelling

De ruismetingen zijn verricht met de meetopstelling van figuur 3.2. Het ruissignaal,
aangeduid met Yin, wordt versterkt met een spanningsversterker (g =60 dB, R in =5 Mn
en Cin =50 pF). De versterker heeft aan de ingang een equivalente ruisweerstand
Req(f) =Sy(f)/4kT=40 n voor frequenties groter dan 1 kHz (zie figuur 3.3). Het
versterkte ruissignaal is met behulp van een digitale spectrum analyzer (1 mHz-lOO
kHz) geanalyseerd. De gegevens afkomstig van de spectrum analyzer worden met
behulp van een' PC verwerkt tot spectra: Sv(f) versus f met 1 Hz ~ f ~ 100 kHz.
Verder is het versterkte ruissignaal zichtbaar gemaakt op een oscilloscoop (0-10
Mhz).

Er is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur:
-Brookdeal 5004 Ultra Low Noise Preamplifier, fif.: TUE EV-0220
-Advantest R9211E Digital Spectrum Analyzer, fif.: TUE EV-0343
-Philips PM3230 Oscilloscoop, fif.: TUE EV-0300

Figuur 3.2: Meetopstelling voor de ruismetingen.
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Figuur 3.3: Spectrum van de spanningsfluctuaties teruggerekend naar de ingang van
de versterker met kortgesloten ingang.
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Hoofdstuk 4: De I-V karakteristieken

Van iedere transistor zijn allereerst IB en Ie gemeten als functie van VEB' De
resultaten van FDZA2524 van wafer 14 staan in figuur 4.1. Vit de grafiek kunnen 2
belangrijke parameters gehaald worden:
1. De idealiteitsfactor n van de intrinsieke transistor is:

qVbe

I = I (e nkT -1)c co - n = --_...:.q---
d lOlogI

kTln(10) c
dVbe

(4.1)

Opmerking:
Bij het bepalen van de idealiteitsfactor moet men rekening houden met de
spanningsval over de interne weerstanden: ~VBE-~Vbe =IBrb + IEre van de transistor.
2. De stroomversterkingsfactor B:

13 = (4.2)

1E-2

1E-3

1E-4
-..
~
'-"

u IE-5-E9
IE-6

IE-7

IE-8

0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05

VBE (V)

Figuur 4.1: Ie en IBals functie van VBE (FDZA2524 wafer 14).
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De versterkings- en idealiteitsfactoren van de transistoren zlJn in tabel 4.1
samengevat.

De versterkingsfactor is nagenoeg omgekeerd evenredig met de doping in de basis en
dus evenredig met Pb (zie (1.1». Dit blijkt als men de verhouding van de basis-sheet
weerstanden vergelijkt met de verhouding van de versterkingsfactoren van de
verschillende wafers:

Pb,12 = 3,4Pb,14 = 1,7Pb,16

Tabel 4.1: n en B van de transistoren.

wafer 12 wafer 14 wafer 16

transistor n B n B n B

FDZA2508 1,0 80 1,0 23 1,0 45

FDZA2512 1,0 65 1,0 22 1,0 30

FDZA2524 1,0 80 1,0 24 1,0 40

FDZA2590 1,0 130 1,0 23 1,0 38

FDZ01208 1,0 150 1,0 33 1,0 45

FDZ01224 1,0 140 1,0 30 1,0 54

FDZ01290 1,0 120 1,0 29 1,0 48

FDZ05008 1,0 125 1,0 30 1,0 51

FDZ05090 1,0 130 1,0 29 1,0 49

We rekenen B uit volgens:

(4.3)

(4.4)

waarin nj,E en nj,B de intrinsieke concentratie in resp. de emitter en de basis rekening
houdend met bandgap-narrowing.
Volgens (4.4) komen we op waarden voor B die niet precies goed zijn maar weI in de
orde van grootte liggen van de gemeten stroomversterkingsfactoren, namelijk
50:::;B:::; 150. Met name de bandgap-narrowing is er de oorzaak van dat B niet precies
berekend kan worden.
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Hoofdstuk 5: Resultaten van de ruismetingen

5.1 Inleiding

We kunnen de ruisbronnen in een transistor splitsen in verschillende componenten:

5 = 2qI +5 l/!+5 RTS
feb B feb feb

(5.1)

5 = 5 l/!+5 G-R +5 RTS

'b 'b 'b 'b

5 = 5 l/!+5 G-R +5 RTS

'e r f! r e 'e

Generatie-Recombinatie ruis hebben we in deze transistoren niet aangetroffen. In
enkele transistoren is er RTS ruis gevonden. De RTS ruis zal in hoofdstuk 7 worden
behandeld. In dit hoofdstuk kijken we naar de witte ruis en de l/f ruis.

5.2 De witte ruis

Splitsen we in formule (3.3) de ruiscomponenten dan vinden we voor de witte rulS
aan het emittercontact van de transistor:

(5.2)

We kunnen hiervoor ook schrijven:

(5.3)

In figuur 5.1 is een representatief voorbeeld gegeven van de witte ruis aan het
emittercontact als functie van IE' Voor IE< 10 jJ.A is de cerste term van (5.3)
dominant. Voor IE> 10 jJ.A wordt de thermische ruis van de interne basisweerstand
overheersend. Het effect van de tweede term is pas merkbaar bij hogere stromen
IE> 1 rnA.
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Met behulp van de spectrale dichtheid bij 1O-5~IE~10-3 A kan men nu de interne
basisweerstand uitrekenen:

(5.4)

Op deze manier zijn de basisweerstanden rb.tot van de transistoren van de wafers 12
en 14 bepaald (zie tabel 5.1).

~ IE-I6
VJ

I I

! 11':\1,11.1 !

I!

Ii: 11.'+'++'++I_+-+-+-HI.-Tt+
i i! I Ii. II I i I .Ii

1
, I ! , II

• I I II' .1 I i :1

lE-4 lE-3IE-5

IE (A)

Figuur 5.1: De witte ruis aan het emittercontact met RB =390n (FDZ01224 wafer 14).

De gemeten basisweerstand bestaat uit 2 gedeeltes; het eerste (rb1) bestaat uit het
stuk halfgeleider met lengte W aan weerszijde van het emitterco'ntact, het tweede
gedeelte (rb,z) is het stuk halfgeleider onder het emittercontact (zie figuur 5.2). Voor
de totale rb kunnen we dan schrijven [1]:

(5.5)

Met de gegevens van de transistoren uit hoofdstuk 2 kunnen we rb,z berekenen. De
waarde van rb,l is bepaald uit het verschil rb.tot-rb,Z' Met behulp van de relatie
rb,l =PeW/2Ltb hebben we W berekend. De gevonden waarden staan in tabel 5.1.
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I

U111--Jb'i., .

Figuur 5.2: Doorsnede van de transistor.

Tabel 5.1: De interne basisweerstanden van de transistoren.

wafer 12 wafer 14

transistor rb,IOI rb,l rb,2 W rb,IOI rb,l rb,2 W
(n) (n) (n) (J,£m) (n) (n) (n) (J,£m)

FDZA2508 825 264 561 4,3 400 233 167 4,6

FDZA2512 425 145 280 4,5 205 122 84 4,6

FDZA2524 170 58 112 4,5 85 50 33 4,6

FDZA2590 40 14 26 4,5 20 12 7,8 4,5

FDZ01208 2,57k (280) (2,88k) (4,5) 1,08k 223 858 4,4

FDZ01224 635 60 575 4,5 220 48 172 4,4

FDZ01290 145 11 134 4,5 50 12 40 4,5

FDZ05008 8,26k (280) (1l,9k) (4,5) 2,94k - (3,62k) -

FDZ05090 565 12 553 4,2 150 - (165) -

In enkele gevallen meten we een lagere waarde voor de interne basisweerstand rb,IOI
dan de berekende waarde rb2' Het gaat bier om de transistoren met een boge interne
basisweerstand. Wordt de spanningsval Isrb,2 over rb,2 namelijk groter dan kT/q dan
treedt er current-crowding op. Waarscbijnlijk is current-crowding de oorzaak van de
afwijkende resultaten (zie ook paragraaf 5.4).

5.3 De l/f ruis

Kijken we nu alleen naar de l/f ruis dan kunnen we voor de formules (3.2) en (3.3)
scbrijven:

(5.6)
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[ ]25 1/!+[ + ]25 1/!'1l- fi'b J '1l'b J 2 1/,! ., 1/,!
eb ec +/ 5 +/-5

( )
2 B r b E r e

fi+ 1

. S l/f I S l/f I S lOS I 0waann leb - B, lee - E, rb- B en re- E'

(5.7)

In figuur 5.3 is SYE uitgezet als functie van IE voor een drietal representatieve
transistoren. Er is duidelijk te zien dat er een minimum optreedt in de krommen als
r1l =Brb. Hieruit kunnen we concluderen dat de bijdrage van SIeb in (5.7) dominant is
voor deze transistoren. Bovendien is SVfi - IE-1 voor IE < 10 J.1.A en SVE - IE voor IE> 0,1
rnA: Voor IE< 10 J.1.A geldt SYE:::::r/Slebl -IE-I; voor IE>O,1 rnA geldt SVE:::::B2rb2SIebl/f
-IE'

Concluderend kunnen we de l/f ruis aan het emittercontact beschrijven met:

(5.8)

Kijken we naar SYC als functie van IB (figuur 5.4) dan zien we dat SYC- IB voor
IB < kTrb,2/q (geen current crowding). Dit duidt erop dat ofwel de bijdrage van SIeb
ofwel Slee dominant is. Vit de SVE-IE karakteristiek hadden we echter al kunnen
concluderen dat Sleb dominant is, zodat we de l/f ruis aan het collectorcontact
kunnen beschrijven met:

(5.9)

Gaan we uit van het model voor een korte diode dan vinden we voor SIeb [2]:

(5.10)

waarin a de constante van Hooge, f de frequentie en sp de recombinatiesnelheid van
de gaten aan het emittercontact is. .

Met behulp van (5.8) en (5.50) kunnen we de constante van Hooge uitrekenen met
WE=0,37 J.1.m, Dp=I,2.10-4 m2/s en sp=103 m/s. De berekende waarden zijn in tabel
5.2 samengevat. De berekende waarden liggen in het gebied tussen 10-7 en 10-4.
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Tabel 5.2: De constante van Hooge.

wafer 12 wafer 14

transistor a a

FDZA2508 - 5.10-5

FDZA2512 - 2.10-4

FDZA2524 1.10-6 5.10-5

FDZA2590 - 4.10-6

FDZ01208 7.10-7 4.10-6

FDZ01224 - 1.10-6

FDZ01290 - 1.10-6

FDZ05008 - 4.10-5

FDZ05090 7.10-8 -

wafer 14

• FDZA2512
• FDZ01290
o FDZ01224
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Figuur 5.3: SVE als functie van IE bij 1 Hz.
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Figuur 5.4: Svc als functie van Is bij 1 Hz.

5.4 Current-crowding

In de Svc-Is karakteristieken kunnen we zien dat de l/f-ruis meer dan evenredig
toeneemt voor Is> kT/qrb2. Een mogelijke verklaring voor deze toename kunnen we
vinden in current-crowdin'g: De basis-emitterstroom wordt naar de rand toegedrukt
waardoor de stroomverdeling aan de basis-emitterjunctie er uitziet als in figuur 5.5.

Laten we nu twee limietgevallen bekijken:
1. Is <kT/qrb2' er treedt geen current-crowding op en
2. Is> >kT/qrb2' de basis-emitterstroom gaat alleen nog maar door de rand.,

We kunnen de basisstroom Is splitsen in een bulkstroom Is,b en een stroom door de
rand ISr:,

(5.11)

Verder nemen we aan dat de ruis in beide gevallen wordt bepaald door de ruis in Is r:,

(5.12)
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In geval 1. is de stroom homogeen verdeeld over het oppervlak zodat slechts een
klein deel acIBvan de stroom door de rand gaat: SIeb =acKIB·

In geval 2. gaat de stroom in zijn geheel door de rand: SIeb =KIB·

a

,,
l)c
I

til.:.
(hj 1:.

Figuur 5.5: (a) situatieschets
(b) stroomverdeling zonder current-crowding
(c) stroomverdeling met current-crowding

o

Voor het overgangsgebied tussen de boven besproken limietgevallen is door Klaassen
en de Graaff [1] de volgende stroomverdeling afgeleid:

tan Z(1-x/Ht )
I(x) = I

B
. e

tan Z
met (5.13)

Om uit deze stroomverdeling een uitdrukking voor de ruis te bepalen is moeilijk
gezien de complexiteit van de uitdrukking. Het is daardoor ook moeilijk de
bovengrens van het overgangsgebied te bepalen (lB2 in figuur 5.6). De ondergrens ligt
zoals gezegd bij IB::::kT/qrb.2 (lBI in figuur 5.6).
In figuur 5.6 is een schets gemaakt van het gevonden resultaat.

We kunnen conc1uderen dat we bij de meetresultaten waarbij IB>kT/qrb,2 te maken
hebben met het bovengenoemde overgangsgebied. IB gaat niet volledig door de rand
en is ook niet homogeen verdeeld.
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/

/

/
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Figuur 5.6: Schets van de ruis met current-crowding

Literatuur
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[2] T.G.M. Kleinpenning, 'l/f mobility fluctuations in p-i-n and p-v-n diodes', Physica
B 154, 1988, p. 27
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Hoofdstuk 6: Geometrie-afhankelijkheid

6.1 Inleiding

Indien het emitteroppervlak als homogeen beschouwd mag worden met betrekking tot
de ruis (d.w.z. de ruisbronnen zijn homogeen verdeeld en ruimtelijk ongecorreleerd),
dan geldt voor de oppervlakteafhankelijkheid van de ruis [1]:

S - I kA -(k-l)
Ib B (6.1)

In ons geval is k=1 zodat in het homogene geval zou gelden dat SIb onafhankelijk is
van het oppervlak A.
In figuur 6.1 is SIbl/rlIB uitgezet als functie van het emitteroppervlak A. Vit de grafiek
blijkt dat SIb

1
/
rjIB afneemt bij toenemende A. We kunnen dus met betrekking tot de

ruis het emitteroppervlak niet als homogeen beschouwen.
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,
I

,
I
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1 10 100

A (11m2)

1000 10000

Figuur 6.1: SIb l/rlIB bij 1 Hz als functie van het emitteroppervlak A.
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Ook de stroomdichtheid lsIA bij Vbe =constant zou in het geval van een homogeen
emitteroppervlak onafhankelijk moeten zijn van A:

(6.2)

Vit figuur 6.2 blijkt echter, dat de stroomdichtheid afneemt voor toenemende A.

In de volgende paragrafen worden mogelijke verklaringen gegeven voor de gevonden
geometrie-afhankelijkheid.

0.001

1 10 100

A (11m2)

.L,
I ,.. I

i I

I

.ttt ilil
• , I ttn

Ii
I Ii' i
I I i III ill

1000 10000

• wafer 12
o wafer 14

Figuur 6.2: lsIA als functie van het emitteroppervlak A.

6.2 Inhomogeen emitteroppervlak

Tot nu toe is ervan uitgegaan dat de basis-emitter overgang beschreven kan worden
door het model van een korte diode. Deze benadering geldt als Lp =JD;1 p > WE.
Nemen we voar Dp =1,2.10-4 m2/s en Tp~lO-lO s dan zien we echter dat 1;>=0,11 J.Lm <
WE=0,37 J.Lm. Het is dus gerechtvaardigd om de basis-emitter overgang te benaderen
door een lange diode.
Voor een lange diode gelden de volgende formules voor de basisstroom Is en de ruis
in de basisstroom Sleb [2]:

(6.3)
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(6.4)

Splitsen we nu bet emitteroppervlak in een randoppervlak (A,.) en een bulkoppervlak
(~) zodat geldt (zie figuur 6.3):

A =A, + A b (6.5)

In de bulk bebben de gaten een levensduur T b. In de rand veronderstellen we een
verdeling van T'S. We nemen bier een effectieve levensduur T r met Tr<T b•

Hi."..

Figuur 6.3: Ernitteroppervlak gesplitst in een randoppervlak en een bulkoppervlak.

Uitgaande van (6.3) kunnen we voor de basisstroom Is scbrijven:

(6.6)

en Ctb = Ct, = CtC = aq
1 4/met

Gaan we over op bet ruisspectrum van Is dan vinden we volgens (6.4):

I, I bS/ = S/ + S/ = Cl [-+-]
B r b T, Tb

CICO A A b= --[ , +-]
Tb F:~ r;:

T b

TbIT,-l
A IA ]

1+ b ,

VTbiT,

(6.7)
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Indien ~=°of Tr = Tb dan hebben we te maken met het homogene geva1:

ClB

We kunnen voor (6.7) ook schrijven:

(6.8)

(6.9)

In figuur 6.4 is een schets gemaakt van (6.9) indien uitgezet als functie van ~/~.

We onderscheiden 3 gebieden:
1. Voor ~I~ < < ( T rI T b)3/2 ofwel Ab > >~ wordt de ruis gedomineerd door het
bulkgedeelte:

(6.10)

2. Voor ~I~ > > ( TblT r)1/2 ofwel ~ < <~ wordt de ruis gedomineerd door de ran~:

(6.11)
=

T r

(6.12)

3. In gebied tussen de twee bovenstaande extremen wordt de ruis bepaald door de
rand en de bulk.

Vit de schets van figuur 6.4 blijkt dat de verhouding T bl T r erg belangrijk is. We
kunnen deze verhouding bepalen aan de hand van (6.6) en figuur 6.5 waarin II~ is
uitgezet als functie van ~/~. Hierbij is ~ uitgerekend volgens ~=21(~e+Hte)-4l2

waarin 1=0,3 J..I.m (zie figuur 6.3).
Er blijkt een lineair verband te bestaan tussen II~ en ~/~. Herschrijven we nu
(6.6) tot:

AbCO A,/AbI B = --[ +1]

r;;: VT,/T b

dan kunnen we met behulp van de richtingscoefficient en de y-as doorsnijding uit
figuur 6.5 de verhouding T bl T r bepalen. We vinden 0,083 voor wafer 12 en 0,054 voor
wafer 14.

In figuur 6.6 zijn de meetresultaten van de ruismetingen verwerkt volgens (6.9). Aan
de hand van (6.9) en de gevonden T bl T r verhouding zijn vervolgens 'fittende'
krommen getekend.
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(~JK
Figuur 6.4: Schets van formule (6.7).
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Figuur 6.5: Meetresultaten ter bepaling van 1 J 1 b"
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Figuur 6.6: SIebl/flIB bij 1 Hz als functie van Ai~.
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6.3 Homogeen emitteroppervlak met rand

Naast een inhomogeen emitteroppervlak zoals besproken in 6.2 kunnen we ook een
homogeen emitteroppervlak met rand beschouwen. De rand die we hier beschouwen
bestaat uit de zijkanten van de emitter (zie figuur 6.7).

,
~ J
! Ie;)

Figuur 6.7: De zijkant van de emitter als rand.

We beschouwen de basisstroom IB opgebouwd uit 2 delen: een bulkstroom IB' en een
stroom door de rand van de emitter IB" zodat:

en =cst (6.13)

waarbij cst een constante is die evenredig is met A/~.

Verder hebben we gevonden dat Sm- IB (zie Hoofdstuk 5). Voor SIB kunnen we
vervolgens schrijven:

(6.14)

met SIeb'- IB' en SIeb"- IB".
Nemen we nu aan de stroom door de bulk bepalend is (IB'»IB") maar dat de ruis van
de stroom door de rand domineert (SIeb,,»SIeb')' dan (zie ook paragraaf 5.4):

=
KJII

B

II
B

A
r

JII
= c.- met Cj =K-

] A JI (6.15)

J' en J" zijn de stroomdichtheden respectievelijk door de bulk en door de rand van
de emitter.

We zien hier dat de ruis van de basisstroom, In termen van SIeb/IB' evenredig zou
moeten zijn met A-I.

In figuur 6.8 is SIB/IBLte (~=2WE~e) uitgezet als functie van A. Er is duidelijk te
zien dat SIB/IBLte een rechte lijn met A-I oplevert zoals verwacht in (6.15). Dit is in
overeenstemming met het bovenstaande.
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Figuur 6.8: SIB/IBLte als functie van A.
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6.4 Vergelijking met resultaten Koolen en Aerts

In [4] worden door Koolen en Aerts resultaten gerapporteerd van eenzelfde transistor
als in dit verslag beschreven namelijk de FDZA2524 (type B genoemd [4D. In
onderstaande kolommen zijn de resultaten naast elkaar gezet.

Hanssen

- Sieb gemeten als functie van IB
volgens:

Koolen-Aerts

- Sieb gemeten als functie van IB
volgens:

(6.16) (6.17)

met 0,3 J1,A ~ IB ~ 300
J1,A.
- Als IBrb2<kT/ q dan Sieb - lB'
- Als IB<2> kT/ q dan Sieb - IBj met j> l.
- Suggestie voor empirische formule
gebaseerd op het dJ1,-model:

met 5 J1,A ~ IB~ 95 J1,A.
- Voor alle gemeten IBgeldt Sieb - IB1,5.

- Empirische formule (MEXTRAM-/
SPICE model):

S l/f = KF 1b1F +KFNi;z (6.19)
feb f f

met Ib1 de ideale stroom (n= 1), Ib2 de
niet ideale stroom (n> 1) en de
parameters AF, KF en KFN.

Beperken we ons tot het domein 5 J1,A ~ IB ~ 95 J1,A dan blijken de meetresultaten
gelijk te zijn voor de bekeken transistor (FDZA2524). We vinden voor dat gebied
inderdaad Sieb - IB1,5.
In het in dit verslag gepresenteerde model wordt rekening gehouden met current
crowding; Koolen en Aerts houden met betrekking tot de l/f-ruis geen rekening met
de current-crowding.
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Hoofdstuk 7: De RTS-ruis

7.1 Theorie

Dankzij de huidige technologie is het mogelijk geworden om componenten te
vervaardigen waarin het actieve volume zo klein is dat het slechts een klein aantal
ladingsdragers bevat. Als in deze componenten een elektron getrapt wordt door
bijvoorbeeld een verontreiniging dan kan dit een goed meetbaar gevolg hebben voor
de spanning. Figuur 7.1a toont een voorbeeld van een gemeten signaal in een
weerstand met zeer kleine afmetingen als functie van de tijd. Dit signaal bestaat uit 3
componenten: l/f ruis, Nyquist ruis (figuur 7.1b) en Random Telegraph Signal (RTS)
ruis (figuur 7.1c).

i- I
/~V(4) t,

t ..,.
I A-- ~c. ,.c Vo:. ,.

NVvliJVvJ1 I ,,
I

I

:r\Ufl1,""\JJI,>\~\t'vJh ~W~\w': 6'"
I

tv VV'/v0t\vv I-, 4 ,.
I,

i
(a) (b) (c)

Figuur 7.1: Gemeten fluctuaties in de spanning .:1V als functie van t (a), gesplitst in
l/f

ruis, Nyquist ruis (b) en RTS ruis (c).

Het RTS ruissignaal kan door 3 parameters worden vastgelegd (zie figuur 7.1c):
1. f c is de gemiddelde tijd dat een elektron getrapt is (bijvoorbeeld in een

verontreiniging of defect),
2. f e is de gemiddelde emissie tijd van een elektron, en
3. .:1V is de staphoogte.
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Het spectrum van de RTS ruis is een Lorentz-kromme en wordt gegeven door [1][2]:

(7.1)

t + -1 -1 + -1me 1 s =1 c 1 e en 1 p =1 c 1 e •

Voor de kantelfrequentie fc van het spectrum kunnen we schrijven:

f. = _I_
e 21T1p

en voor het plateau Sv(O) geldt:

7.2 Meetresultaten

(7.2)

(7.3)

In enkele van de onderzochte componenten is er RTS ruis aangetroffen. Het weI of
niet voorkomen van RTS ruis in de componenten bleek volledig willekeurig. In deze
paragraaf zullen-de meetresultaten van FDZA2524 van wafer 14 worden besproken.

In figuur 7.2 is een voorbeeld gegeven van een gemeten ruissignaal aan het
ernittercontact als functie van de tijd. In figuur 7.3 is van hetzelfde signaal de
spectrale dichtheid uitgezet als functie van de frequentie. Hier is de Lorentz-kromme
duidelijk zichtbaar.

mv
....-~ .----------.--~_.-- ----1

.I,
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!
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Figuur 7.2: Voorbeeld van een gemeten ruissignaal als functie van de tijd.
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Figuur 7.3: Spectrum van het signaal van figuur 7.2.

Men vindt AVg =2,1 J.LV (voorversterking is 60 dB), Sv(0)=4,8.1O-14 V2/Hz en fc =25
Hz. Met deze gegevens kan met behulp van (7.1) en (7.3) vervolgens uitgerekend
worden dat r s = 15 ms.

In figuur 7.4 is AVB uitgezet tegen lB' Hieruit kan men AlB uitrekenen volgens (iie
ook (1.17) en common-emitter configuratie):

= (7.4)

AlB is in figuur 7.5 uitgezet tegen lB' Uit deze figuur blijkt dat AlB vrijwel
onafhankelijk is van IBvoor IB> 3 J.LA (zie ook [3]).

Voor de basisstroom kan geschreven worden:

I = qPexc
B -

r

(7.5)

met Pexc het overschot aan gaten in de emitter en r =WE
2/2Dp de oversteektijd mits

WE<~' Een stap APexc =11eidt tot een stap AIB=q/r:::::l,1 nA. Uit figuur 7.5 vinden
we AIB:::::1,9 nA. Hierbij is uitgegaan van een korte diode. Omdat er niet echt sprake is
van een korte diode omdat WE>~ (lange diode) zal de werkelijke r:::::r p:::::lO-

lO s zijn,
waarmee het verschil verklaart kan worden. .
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In figuur 7.6 en 7.7 zijn respectievelijk Svs(O) en SVE(O) uitgezet als functie van Is. In
figuur 7.7 zien we een minimum voor rW=Brb. Hieruit kunnen we concluderen de RTS
ruis in Is zit.
In figuur 7.6 zien we dat Svs - Is-2 en dus SIeb onafhankelijk is van Is. Dit is in
overeenstemming met het bovenstaande. ~ Is is namelijk onafhankelijk van Is terwijl

2 1-2r. - s . -

IE-7
IE-7 IE-6

IB (A)

IE-5

LJ

IE-4

Figuur 7.4: ~Vs als functie van Is van FDZA2524.
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Figuur 7.5: ~IB als functie van IBvan FDZA2524.
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Hoofdstuk 8: Het Early-effect

8.1 Definitie

Het Early-effect is de invloed van de verandering van de lengte van de basis door de
spanning Vbc over de collector-basis junctie op de collectorstroom Ie.
In voorwaartse richting vertaalt het Early-effect zich als een toename van de
collectorstroom bij toenemende Vbc'

Opmerking:
Het depletiegebied van de basis-collector overgang kan zo breed worden dat de basis
en de collector een potentiaalput vormen voor de elektronen van de emitter. De
collectorstroom wordt dan alleen nog bepaald door het externe circuit. Dit fenomeen
heet 'punch-through'.

De IcCVbe)-karakteristiek van een transistor wordt bepaald door 2 mechanismen, nl.:
het Early-effect en het avalanche-effect.
Voor lage Vbe kan het avalanche effect verwaarloosd worden en speelt alleen het
Early-effect een rol. Daarentegen wordt doorslag over het algemeen veroorzaakt door
het avalanche-effect omdat dit in de meeste gevallen optreedt bij een lagere spanning
dan punch-through.
Bij transistoren met een hoge B is de basis korter en is de dope in de basis lager;
punch-through kan dan voor het avalanche-effect optreden.

8.2. Het Early-effect in de ruisfonnules

Vertaalt men het Early-effect naar fluctuaties in de stroom dan geldt:

(8.la)

l1V
AT = AT + eb
~B ~eb--

f
7

Voor de spanningen Veb en Vbe geldt:

l1Veb = -(RB+fb)MB-!BIYb -(RE+fe)ME-IEIYe +l1Ve:
(8.lb)

l1Vbc = -(RB+fb)MB-!BIYb -(RC+fc)MC-1cIYc +l1Vb~

waarin £1 Vbe
N de fluctuaties in Vbe veroorzaakt door de Nyquist ruis in RB, rb, Re en re

zlJn.
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Rierin zijn:

dV br = _e_
., dI

B

o =
(8.2)

met 0 de outputconductantie.

Ret oplossen van het stelsel van vergelijkingen (8.1) levert voor .1IE, .1IB, .110 .1Vbe en
.1Vbe de volgende uitdrukkingen op:

Z'M£ = (r., -13(RB+rb)+o(RB+rb-Re-rc»Meb +(r., +RB+rb)Mec (8.3)

align -(13 +l-o(RB+rb-Re-rc»(IBlYb +1£lYe -.1Ve~) -o(r., +RB+rb)(IB lYb+1elYc -.1V::)

Z'MB = (r., +13(R£+re)+o(Re+rJ) Meb -(R£+re)Mec (8.4)

+(o(Re+re> +l)(.1Ve~-IBlYb-I£lYe)-o(R£+r)(.1V::-IBlYb-IelYe>

Z'Me = -(I3(RB+rb+R£+r) +or.,(RB+rb»Meb +(r., +RB+rb+R£ +re)Mec (8.5)

-(I3-o(RB+rb»(IBlYb +1£lYe -.1Ve~)+o(r., +RB+rb+R£+re)(.1Vb~ -IBlYb-IelYe>

Z·.1Veb = (o«RB+rb)(R£+re-Re-re> -(Re+rc)(R£+re» -RB-rb-R£-re)r.,Meb (8.6)

-r.,(R£+re)Mec +r.,( o(Re+re> + l)(.1Ve~-IBlYb -I£lYe)-or.,(R£+re)(.1V::-IBlYb -IelYe>

Z·.1Vbe = (-gm«RB+rb)(R£+re-Re-re> -(Re+rJ(R£+r» +RB+rb)r.,Meb
-(r.,(Re+rJ -(RB +rb)(R£+re-Re-rJ +(Re+rc)(R£+r))Mec (8.7)

-(I3(Re+rJ+RB+rb)(.1Ve~ -IBlYb -1£lYe) +(I3(R£+re)+r., +RB+rb+R£+re)(.1V::-IBlYb-IelYJ

Waarin:

sv; = 4kT(RB+rb+Re+re>

Z = (13+ l)(R£+re)+r., +RB+rb+o«Re+re>(r.,+R£+re)-(RB+rb)(R£+re-Re-rC»

(8.8)
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Voor de fluctuaties aan de contacten vindt men:

Gaan we over op de spectra dan wordt (8.9a):

Sv = 4kTRx +R}SN +2R~ f:J/N N
x x X l X

NdV = dV +R Mx x x x x = C, B, E
(8.9a)

(8.9b)

De derde term uit (8.9b) kunnen we berekenen met behulp van de volgende
vergelijkingen:

(8.lDa)

(8.lDb)

(8.lOc)

Hieruit voIgt:

Sf:J/N f:J/N = -4kTREE eb en

en

(8.11a)

(8.llb)

en (8.llc)

Combineren we (8.3), (8.8), (8.9b) en (8.lla) dan krijgen we:

Rirr... -13(RB+rb)+o(RB+rb-Rc-rc>]2SIeb+Rirrw+RB+rb]2SIec

+Ri(l3+ l-o(RB+rb-Rc-rC»2rI~Srb+I};Sr) +R};o2(r...+RB+rb)2[I~Srb +I~r)

Z2

+ 4k11 Ri(l3+ l-o(RB+rb-Rc-rc>?(RB+rb+RE+re)+o2Ri(RE+re)2(RB+rb +Rc+rc>

Z2

(8.12)
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Combineren we (8.4), (8.8), (8.9b) en (8.11b) dan krijgen we:

R£[r... +f3(R£+re)+ 6(Rc+rc)fSleb +R£[R£+refSlec

+R£(6(Rc+rc)+ l?[/£S, +Iis, ] +62R£(R£+re)2[/£S, +/~,]Sv = b__--,-e b __c

B Z2

+4kT[R£(6(Rc+rc)+ 1)2(RB+rb+R£+re) + 62R£(R£+re)2(RB+rb+Rc+rc>

Z2

_2R£( 6(Rc+r) + 1)+2R£6(R£+re) +R ]
Z B

Combineren we (8.5), (8.8), (8.9b) en (8.llc) dan krijgen we:

R~[f3(RB+rb +R£+re)+6r...(RB+rb)fSleb +R~[r... +RB+rb+R£+re]2S lec
R 2( 2 2 2 2 2 2 2 2

+ C f3- 6(RB+rb» [IBS,/I£S,) +6 RC<r... +RB+rb+R£+re) [IBS,/I~,)

Z2

+4kT[R~(f3-6(RB+rb»2(RB+rb +R£+re)+62R~(r... +RB+rb+R£+re)2(RB+rb+Rc+rc)

Z2

Met:

(8.13)

(8.14)

(8.15)

Maakt men in (8.11), (8.12) en (8.13) 6 =0 dan vindt men de formules van
Kleinpenning [1] terug (zie ook Hoofdstuk 1).

De termen van (8.13), (8.14) en (8.15) waarin 6 een rol speelt kunnen verwaarloosd
worden indien & < 104 nol

• De invloed van deze '6-termen' is dan < 1%. De formules
van Kleinpenning kunnen in die gevallen gebruikt worden zonder rekening te houden
met het Early-effect.

8.3 Metingen en literatuur

Om een indruk te krijgen van de grootte van 6 zijn een tweetal Ic<VbC)
karakteristieken van verschillende transistoren gemeten. De gemeten karakteristieken
zijn in figuur 8.1 afgebeeld.
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Figuur 8.1: IdVbe)-karakteristieken.

Men onderscheidt duidelijk de in 8.1 genoemde effecten: het Early-effect voor lage
Vbc (resp. Vbe <5 V en Vbe <8 V) en het avalanche-effect voor hoge Vbe (resp. Vbe >5
V en Vbe> 8 V). In onderstaande tabel staan de waarden voor 6.

Tabel 8.1: Waarden voor 6

transistor 6 (0-1)

silicon SUBILO CTI09E 1,2.10-6

FDZA2524

polisilicon PHILIPS wafer I-type 3,0.10-4
B-M13

Naast de metingen is ook in de literatuur gekeken naar de waarden voor 6. Hieruit is
gebleken dat in het algemeen 6 < 10-4 0-1 [2][3][4].

8.4 Conclusie

Uit bovenstaande kan men concluderen dat bij ruismetingen aan bipolaire
transistoren het Early-effect in het algemeen verwaarloosd kan worden. Slechts indien
het Early-effect erg groot wordt (6) 10-4 0-1

) moet het in de ruisformules worden
meegenomen.
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Conclusies

Met behulp van de grootte van de witte ruiscomponent aan het emittercontact (SVE)
bij hogere stromen in de common-collector configuratie kan de interne
basisweerstand bepaald worden. De basisweerstand kan gesplitst worden in 2 delen:
het eerste (rb,l) bestaat uit het stuk halfgeleider met lengte W aan weerszijde van het
emittercontact, het tweede gedeelte (rb2) is het stuk halfgeleider onder het
emittercontact. Aan de hand van de sheet-weerstanden kunnen beide bijdragen
berekend worden. Bovendien hebben we berekend dat W = 4,5 J..Lm.

Kijkt men naar· de llf ruis dan blijkt de llf ruiscomponent in de basisstroom IB
dominant te zijn. In enkele gevallen is gebleken dat een RTS ruissignaal de llf ruis
overheerst. De RTS ruiscomponent bleek in de basisstroom te zitten.
Voor IB<kT/qrb2 is de llf ruis evenredig met lB' Als IB>kT/qrb2 dan treedt er
current-crowding' op en wordt de llf ruis meer dan evenredig met lB' '
In beide gevallen, met en zonder current-crowding, wordt de ruis bepaald door de
ruis in de stroom door de rand van de emitter.

Aangezien de ruis in de basisstroom SIeb evenredig is met IBkan men in het geval van
een homogeen emitteroppervlak verwachten dat SIeb/lB onafhankelijk is van het
emitteroppervlak ~ Dit blijkt voor de onderzochte transistoren echter niet het geval.
We hebben te maken met een emitteroppervlak waar de ruisbronnen niet homogeen
verdeeld zijn. We kunnen dit verschijnsel als voIgt beschrijven:
1. We splitsen het emitteroppervlak in een bulkoppervlak ~ en een randoppervlak
" met verschillende T -verdelingen, waardoor er sprake is van in inhomogeen
emitteroppervlak.
2. We gaan uit van een homogeen emitteroppervlak waarbij de rand gevormd wordt
door de zijkanten van de emitter.
Naar aanleiding van de nu onderzochte componenten lijkt de beschrijving volgens 2
de beste.

De resultaten van de ruismetingen zijn vergeleken met werk van Koolen en Aerts. Er
is geen overeenstemming in de meetresultaten.

Bij ruismetingen aan bipolaire transistoren kan het Early-effect in het algemeen
verwaarloosd kan worden. Slechts indien de outputconductantie 0 erg groot wordt
( 0 > 10-4 n-1

) moet het Early-effect in de ruisformules worden meegenomen.
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