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Inleiding

Dit verslag is een afstudeerverslag in het kader

van de studie voor electrotechnisch ingenieur aan

de Technische Hogeschool Eindhoven. Het afstudeer

project heeft plaatsgevonden op het Natuurkundig

Laboratorium van de N.V. Philips van maart 1981

tim februari 1982. Begeleider van het project

was Prof.Dr. F.M. Klaassen, tevens afstudeerhoog

leraar voor ondergetekende.

Het project richtte zich op een CAD-model voor

NMOS-enhancement transistoren. Dit model is geschikt

voor de beschrijving van transistoren met korte

kanalen. De voorspellingen van het model zullen met

metingen vergeleken worden.

Het verslag begint met een korte behandeling van de

halfgeleiderfysica. Dit is voornamelijk gedaan om

de fysische wortels van het model bloot te leggen.

Vervolgens worden het toegepaste circuitsimulatie

programma en de implementatie van het model besproken,

waarbij een testprogramma kort aan de orde komt.

Dit wordt gevolgd door een beschouwing van de uit

gevoerde simulaties.

Als laatste is een hoofdstuk met bevindingen, die

uit het project naar voren kwamen, opgenomen.

Het verslag veronderstelt enige voorkennis van half

geleiderfysica en MOS-transistoren bij de lezer.
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De MOS-Junetie

Dit hoofdstuk gaat in op enkele eigensehappen van

de MOS-junetie, die bestaat uit een rnetaal als ge

leider, Si02 als isolator en P-Si als halfgeleider.

Allereerst worden de rnaterialen afzonderlijk onder

de loep genornen.

De halfgeleider, silieiurn

Stel de dope bedraagt Na aeeeptoren/rn3 •

Het overbekende bandenplaatje verduidelijkt de

situatie.
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Algemeen geldt :

n = nj exp [ q>V~q>n]

p = nj ex p [ CPS~ 't]

n.p= ni exp [ q>\;~hCfn.]
met Vth = kT/q (~ 25 mV bij kamertemperatuur).

Hierbij worden (f'n en <P, de imref' s voor resp.

de electronen en gaten genoemd. q> is de band

buiging ter plaatse.

Het electrische veld E = -V<p

De gaten- en electronenstroomdichtheden worden be

rekend met resp. :

Jp =
In =

- q. flp pV<pp

-q fln n ~'Pn

In therrnisch evenwicht (equilibrium) zijn

m =m =ro , het Ferrni-nivo.
In Tp TF

Wanneer de halfgeleider door een externe spanning

Ve ui t evenwicht komt is het verschil <t>", - CPp = Ve •

De imref van de meerderheidsladingsdragers verandert

niet zodat de imref van de minderheidsladingsdragers

verschuift. Deze toestand wordt ook weI quasi-equili

brium genoemd.

Via de depletiebenadering kan de ruimtelading een

voudig berekend worden :

p = onbepaald pos. groot als 'P~ 0 (accumulatie)

p = onbepaald neg. groot als ep~ Z.q>F +VSB
(inversie)

p = - <i. NA voor 0 < tf < 2q>F +Ve (depletie)
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Dit stelt ons in staat om de totale bulklading uit

te rekenen.

Voor 'is = een willekeurig grote

positieve lading (accumu

latie aan het oppervlak)

voor 0 < ~s < l."F t Ve

q s = - v'2.q Css NA CPs'

voor ~s::: 2/b
F

+ Ve q = Q + Q ... ,
'1" S "J.drn -.L,--&

waarbij qN een willekeurig grote negatieve

lading voorstelt (inversie) en lj.dm de max.

depletielading (- VZq£~i NA (ZCf>F +Ve) t )

Hiermee is <Ps (qs J Ve ) bepaald.

---~•••..•••....•............. " , 2~F +V1
Ve :V1

·····

----..--.....:~. ............ .. ............ ... . 2.f,+V'1
Ve ::tV1. .

FIG. 2
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De geleider

Een geleider neemt geen electrische energie op en kan

daardoor altijd in equilibrium beschouwd worden.

Het Ferminivo ligt vast in de valentieband. Alle

nivo's onder het Ferminivo zijn bezet, die daarboven

zijn leeg.

Bij een verwaarloosbaar kleine "oppervlaktespanning"

ontstaat een willekeurig grote oppervlaktelading. Deze

lading zie je in het bandenplaatje dus niet " zitten".

De isolator

De isolator is, evenals het metaal, altijd in equilibrium.

Een isolator kent een grote bandgap, er zijn (vrijwel)

geen vrije ladingsdragers.

Het Ferminivo heeft daarom geen enkel verband met de

lading in de isolator, het kan overal liggen.

De Si-Si02 interface

De belangrijkste imperfecties (oppervlaktetoestanden,

lading in de isolator enz.) kunnen worden omgerekend naar

een spanningsonafhankelijke lading qox aan de inter

face. Dit blijkt bij een zorgvuldig fabricageproces een
goede aanname.
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De MOS-junctie

Wij gaan uit van de volgende configuratie

?- Silicium

•
FlG.3

Het systeem voldoet aan de volgende eisen

1. Het verschil in de intrinsieke nivo's van twee

materialen is bij hun raakvlak een materiaal

constante en zo bekend.
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De totale

De wetten.,

2. - ~ V&8 =
3.

4.

EFmetaaL - El=si.
lading is nul.

van Maxwell gelden.

Vanwege deze eisen is er precies ~~n bandenplaatje

mogelijk.

zodat

Uit 2.

ofweI

q>""OI e1"\ q>!Ox zijn constanten (1).

voIgt VG8 = (q>MOX +Vox ) - ( ~SDl t E,,~9. .. q>F - CPs)

VGB = q>Jo\S + Vo)'. + 'Ps ; l.f>MS = q>MOX-<PS4X - Eb/2.9,. - <l>F
Verder (3.)

q Go -to qO'l .. q, S ::I 0
met ('3.) qG- = £Ox Eox
Nu is Vox:: Eox dox

q6 = Cox Vox

Wanneer qs = a en <PS = a is VGB

bandenspanning.

Er voIgt dat VpB = ep MS - qox/cox.

VpB ' de vlakke

Bij VGB < VpB ontstaat er een accumulatielading

qs = Cox (VpB-VGB )
Inversielading ontstaat als

q>~ :: 2.Cf>F -to Ve
Dan is

Met

en

Ot=

qdYl"\ :: - k Cox if2.~F +Ve I

k = V2.q£~, N: / Cox
Er geldt dan dat

YGB = <PHS - (l3.o~ +q", + qd"", )
Cox
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De spanning waarbij inversie inzet (q =0) is
n

Dan is

q,n = - Cox [VG-6 - V68T J
en

Cox [VGB-V"T t kVlfJ(f+Ye
i

J'it;. =- - q,o)C

Dit kan ook opgeschreven worden als

en
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De MOS-Transistor

In doorsnede ziet de N-kanaal transistor er als

voigt uit.
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De transistor is syrnmetrisch. Source en drain zijn zo

gedefinieerd dat Vds ~ O.
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De Poly-Si gate met zijn zware dope gedraagt zich als

een goede geleider.

De dunne P-implantatie in het kanaal verzekert de

enhencement-werking van de MOST.

De implant is z6 gedimensioneerd, dat zij bij het

ontstaan van het kanaal, geheel gedepleteerd is.

In dat geval is de implant in de formules terug te

leiden tot een gecorrigeerde waarde voor VFB , waar

door de drempelspanning groter wordt.

De lage achtergronddope houdt de bulkcapaciteiten

en de k-factor klein.

Bij voldoende grote VGB inverteert het oppervlak.

Electronen uit de source vullen de vrije plaatsen in

het kanaal snel Ope Dezelfde electronen kunnen,

gedreven door een electrisch veld, naar de drain

stromen, waarmee een stroom Ids ontstaan is.

aanexterne spanning Ve is aan de source VSB en

drain VdB • In het kanaal verloopt deze dus.

schrijven

De

de

We
Ve (X) = VS8 -t VeX)

met V (0 ) = 0 en V (L) = VdS (> 0)

waarbij de source eindigt bij X = 0 en de drain

begint bij X = L (de lengte van het kanaal) •

De verdere analyse is in eerste instantie een

dimensionaal : het E-veld staat overal loodrecht op

de gate.

Inversie zal aan de source beginnen (VSB <. VdB) •

De drempelspanning V
TS

is de spanning V
GS

waarbij de

inversie inzet. Met volgt

met

VTS = VTo T

VTO = VFB

:; Vrs

k ( Vl'fF +Vr=; - {UP;)
-+ 2~F' + k Il~F I

bti VSB = 0 V
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De inversielading is

Voor de eenvoud en doorzichtigheid van de verdere

berekeningen is het sterk aan te raden om een bena

dering voor de wortel met V(X) te zoeken.

We bedenken hierbij dat 0 ~ V " Vds· (en VSB ~ -'J .
De eerste-orde Taylorbenadering is grafisch uitgezet

in fig.5
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V1.fF T '46 t V(1(J

2. CfF ,., 0, b

-2

...,

-1 1.

F\G.S

3

De onderste curve stelt de functie voor bij VSB = 0,

de bovenste bij VSB > O.

Voor V > VI daalt de benaderde waarde bij groter

wordende VSB • Dit is natuurIijk fysisch onjuist. Het

geeft zelfs aanleiding tot stijgende stromen bij

stijgende VSB.Dit kan eveneens een potentiele oorzaak

voor numerieke problemen worden. Het punt VI kan naar

rechts geschoven worden door de afgeleiden met een

constante factor kleiner te maken. De benadering voor

kleine VSB en grote V bIijft nog steeds grof.

Een andere methode voIgt uit het feit dat een reele

MOST een zeker werkgebied heeft. VdB is begrensd.
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Zo is VSB + V(X) ~ VdB ook begrensd.

Stel VdB , Vrn • We kunnen dan de benadering van

fig. (6) rnaken.

V2epF tVS&tVtx) t
3

FIG.6

8

Door de koorde als benadering te nernen, krijgen wij

dat de wortelwaarde altijd stijgt bij stijgende VSB
of V. Bovendien is de waarde van de benadering vrij

goed.

In forrnule wordt dit :

kV2 <rF of- VSB + V
• --

k . V2q>p tVrn
I -1/l!PF +VS8'kV2.<PF TVS8 ' + ·V --

VtrI - Vra

kY2fF+Vsa
k ·Vof --12 'fF+Vm

•
+/1~FT\k~

I

k{2~F+VSI!. i -to 6(VSB ) . V
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Numeri~k levert deze benadering weinig problemen op.

De berekening verloopt vrij snel, omdat V2q>F + Vm
J

slechts eenmaal bepaald hoeft te worden en 1/2~F +VSB i

reeds bekend is uit andere berekeningen.

We schrijven dus

1
n

(X) = - CO~ [VGTS - (1 t cS) V(x>]

In het kanaal loopt primair een driftstroom.

De beweeglijkheid van de electronen is

fln .::
po

1 of' IE/E,I

--

waarbij ~e noemer de afhankelijkheid van het laterale

E-veld modelleert.

De driftsnelheid is ~hE, die op ongeveer flo Ec. begrensd

is voor E > Ec (snelheidsverzadiging).

Via de graduele kanaalbenadering kan de stroam I(x) in

het kanaal berekend worden

Iex) = - <1
h

(X) fln(l} Eex} W

qn eX} flh (x) g 'W

met W de breedte van het kanaal.

Door I(x) overal constant te stellen voIgt

'I(~} = - IdS
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zodat

V~TS - C1-t t5) V

1 1- ~ / Ec.
dV
'-d~

2
V6TS Vds - i (:1+6) Vets

1. -+ B2, Vds

; 62.: '1/lEc

Na integratie voIgt

~ = }Jo~\,J
1..

Wanneer VdS stijgt (bij

de stroom een maximum.

dezeIfde VGS en VSB ) bereikt

Uit d l.ct$ ::. 0
~

voIgt dat

, nadert Vdss

met Vdss de verzadigingsspanning.

De stroom bedraagt dan

Nu bIijkt dat Vd evengoed te berekenen is met dess
voorwaarde dat er snelheidsverzadiging optreedt,

ofwe I E ...,.> Ec • Di t geeft hetzeIfde resul taat. (ApPeJ\d.l)

Verder, indien 1. e1 VGTS A~+6') < 1
naar vdss = VGTS!C1.+cS)
Dit is juist de spanning waarbij het kanaal aan de

drain ophoudt te bestaan

Uit de formule voor Vdss bIijkt, dat Vdss aItijd kleiner

is dan deze spanning.



-1.b-

Correcties op de drainstroom

De bewegelijkheid van de electronen aan het oppervlak

is minder dan diep in de bulk. Vooral de discontinui

teiten en het verticale E-veld in het kanaal ver

lagen de bewegelijkheid en daarmee de stroom. Dit

effect is gemodelleerd door een extra term ('1. ~ ej.VGTS )

in de noemer van de uitdrukking voor de drainstroom

op te nemen.

Kort-kanaal-MOSTen (L' 3 fum) brengen een extra

complicatie met zich mee. Het E-veld uit de drain

induceert neg. lading'aan het oppervlak. Het punt

bij de source, waar het kanaal ontstaat, wordt

hierdoor beinvloed, omdat de drain erg dichtbij

ligt. Dit feedback effect is op te vatten als een

drempelverlaging. In eerste orde benadering stellen

wij nu als drempelspanning :

Vr = VTS - XVds

Dus : bij stijgende Vds daalt VT .

Daardoor krijgen wij voor de drainstroom

De uitdrukking voor Vdss blij ft dezelfde. (Vn 4 VT )
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De drempelverlaging, zoals hiervoor beschreven, komt

bij grotere gatespanningen, erg goed overeen met de

metingen. Bij gatespanningen rond de drempel blijkt de

berekende verlaging echter iets te groot te zijn.

Metingen wijzen op,een drempelverlaging van:

Dit effect is gemodelleerd door de drempelspanning als

voIgt te beschrijven

VC;Tsub = VG-S - VTsub ; YO een rnodeLconst8nte.

De transistor is "aan" als V&Tsuh '> O.
Voor stijgende V6S gaat de drempelverschuiving geleide

lijk over van.!lVTsub naar {{Vds •

De wortelfactor geeft numerieke proolemen bij het bepalen

van de afgeleiden.

Daarom is Vd in het simulatieprogramma vervangen door
2 5

Vds+ E , met E.::: 0,01.

Subtresholdstroom

Voor VGT < 0 voorspelt de hierboven genoemde theorie

Ids=O. Echter bij kleine negatieve VGT ontstaat de sub
thresholdstroom.
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De aanname dat er geen electronen aan het opper

vlak zijn voor VGT < 0 is niet helemaal waar. Er

ontstaat een kleine lading, die door diffusie de

eerdergenoemde stroom doet ontstaan.

Deze stroom heeft een dubbel exponentieel karakter,

ten eerste omdat het een diffusiestroom is, ten

tweede omdat de lading exponentieel toeneemt met

de oppervlaktespanning. De grootte van de lading

wordt begrensd voor grote V omdat de extra lading
GS

opgenomen is in de driftstroom.

Dit geeft de volgende formule :

exp [ VGTsub J
rn Vt,h ( 1 - exp [-~ ])

VGS - VTsub

= VTS - D.Visub-

met VGT sub =

V
Tsub

m
~VTsub = tsub (1 + pVsb) (Vds)

De toename van de lading met V (via 6 VT~ ,) is te
SB '~UD

verklaren via electrostatische inductie. Wanneer

het depletiegebied zich dieper onder de gate uit

strekt, is het voor de veldlijnen uit de drain ge

makkelijker om lading aan het oppervlak te induceren.



Lading in de MOST

Accumulatie :

QGo =

Inversie.

De lading is nu niet homogeen verdeeld over het

oppervlak. Algemeen geldt :

L

Q :WJ 'i eX) d:c.
o

Voor dit model is

Vds

=\J[ q(VL dV
o dV/d'1-

dV- -dX
(V~ Vds - t VAs) Ec.

v~ ~ -to ivis - (Yds+~) V
(Appendix 1)

.
) \{ =LEe. =1/81.

Nu kan Q bepaald worden zodat
n
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Op dezelfde manier is QG te bepalen

via <!G- = .f:ox Vox = Cox [ V60S - Vf8 -llPF - V(;c) ] - 'lox

De bulk lading volgt ui t QB -::. - QGo - QN - Qox
zodat :

In verzadiging moet V
d

vervangen worden door Vd .
5 55

Depletie

De bulklading in het depletiegebied is moeilijk te

bepalen, wanneer er een drempelimplantatie in het

kanaal zit. Zelfs een eenvoudig sprongprofiel van de

implant brengt twee parameters met zich mee. De "quasi

-overgang" tussen het p+ en P gebied, geeft een in

gebouwde spanning, die voor extra moeilijkheden zorgt.

Het is daarom aan te bevelen om het depletiegebied

niet rechtstreeks fysisch te beschrijven. Dit, toch

vaak minder interessante gebied, zou het model te

zwaar belasten. De depletielading is aan de hand

van de volgende eisen gernodelleerd

1. Qa =0 b~ VGS:: VFB

2. QS = - Co [ VtS - 2.'PF - VF&] C.y V6S =ViS

3. Voop. VG8 ;: V~8 :~~ :: -Co ; :~: :: 0

4. VOOR VGS =Vi :::~ ~ 0
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De volgende functie vo~doet aan deze eisen

met UT = VTS + VSB - VFB

UG = VGB - VFB

Us = VSB + 2'F

Deze formule geldt in het depletiegebied.

In dit gebied geidt VFB - VSB < VGS < VTS
ofwel 0 ~ UG <. UT

Zoals uit bovenstaande formules blijkt, is de

feedback factor ~ niet meegen~men in de ladings

berekeningen.

Aanvankelijk is dit wel gedaan. Het bleek dat het

meenemen van de drempelverschuiving in de ladings-'

beschrijving de numerie~e moeilijkheden met zich

meebracht. De formules (vooral de afgeleiden) werden

gecompliceerder en de convergentie verliep moeizamer,

terwijl de resultaten niet merkbaar beinvloed werden.

Het laatste verschijnsel is te verklaren door te

bedenken dat juist wanneer de feedback belangrijk

wordt (kleine L), de stroom door de MOST toeneemt

en de lading afneemt.

Bovenstaande overwegingen rechtvaardigen de verwaar

lozing van de drempelverschuiving voor de ladings

beschrijving.



Afwijkingen en parasieten

Een reele MOST is omgeven door parasitaire ge

leidingen en capaciteiten. Deze elementen kunnen

de werking van een schakeling danig beinvloeden.

Zo noemen w~J bv. de overgangen van drain en source

naar de bulk, die als gesperde diodes beschouwd

kunnen worden.

Bovendien zorgt onderdiffusie tijdens de verschil

lende processtappen ervoor, dat W en L kleiner

worden dan dat men op grond van de maskerafmetingen

zou verwachten.

Metingen hebben uitgewezen dat de drain en source

overgangen erg goed als constante capacitieten en

geleidingen beschouwd kunnen worden (indien de over

gang gesperd blijft) •

De zijkanten leveren het meest capaciteit en ge

leiding, omdat deze grenzen aan de

channel-stopper en vanwege het feit dat de recombi

natie aan het oppervlak groot is.

De parasitaire capaciteiten van de gate naar de

drain ~n source vinden hun oorzaak in onderdiffusie

en randeffecten. Verder kan het oxyde nog enige ge

leiding naar drain en source vertonen.

De onderdiffusie in de breedte van het kanaal geeft

aanleiding tot een extra gate-bulk capaciteit.

Het totaal kan in onderstaand schema samengevat worden.



DRAIN

GATE ~----r---1 .._---.-+-0 BULK

SOURCE

GLobale Locallsatle v.d. paRdSieten

F\G·1



FSPICE, de Fortran link

Fspice is een circuitsimulatie prograwma met een

bijzondere eigenschap. Via een z.g. Fortran link

kan een nieuw model (het usermodel)ingebracht·

worden. Dit maakt het programma zeer geschikt om

modellen te testen.

Het programma zoekt numeriek naar oplossingen van

de circuitvergelijkingen.

Deze oplossingen voldoen met een zekere nauwkeurig

heid aan de stroom- en spanningswetten van Kirchof.

Er wordt gezocht met het Newton-Raphson algoritme,

wat inhoudt dat de afgeleiden van de stromen en

ladingen, naar de drie onafhankelijke spanningen,

berekend moeten worden.

Al die berekeningen vinden plaats in het usermodel.

Het is zeer aan te bevelen om ervoor te zorgen dat

de functies van de stromen en ladingen continu zijn

en continu afgeleiden hebben. Als dat niet zo is,

wordt het moeilijk (tijdrovend) en soms zelfs on

mogelijk om naar een oplossing toe te convergeren.

Over het algemeen genomen zal een simulatie alleen

goed overeenkomen met de metingen, wanneer er geen

fouten voorkomen in de keten van modelvorming, circuit

beschrijving en de metingen zelf. In dit licht is

een simulatie een test voor de voorspellende kracht

van een model.

Helaas wil een simulatie nogal eens slecht overeen

komen met de gemeten uitkomsten. Het is dan erg moei

lijk om te bepalen of de fout in het model zit, dan



weI in de waarden van de parameters en de circuit

beschrijving.

Er is een programma geschreven (TESTU4), dat in

staat is het model nauwkeurig te controleren. Zo

zijn aIle mogelijke variabelen (Ids' V
dss

' VT enz.)

snel en eenvoudig te berekenen, zodat die met

de verwachte of gemeten waarden vergeleken kunnen

worden.

Evenzo is het mogelijk om de gevoeligheid voor een

bepaalde parameter te bekijken.

De afgeleiden naar de verschillende spanningen

worden numeriek bepaald en zijn zo met de analytische

uitkornsten te vergelijken.

Het programma TESTU4 stelt de gebruiker in staat om

er zeker van te zijn dat het model korrekt geprogram

meerd is. Dit houdt in, dat een belangrijke fouten

bron praktisch uitgeschakeld is.

Het is niet onwaarschijnlijk dat een model in de

testfase links en rechts veranderd wordt. Hieruit

voIgt dat de implementatie z6 flexibel moet zijn,

dat er snel iets veranderd kan worden. Dit heeft

vooral consequenties voor het bepalen van de afge

leiden.

In dit verband is de meeste formele mathematische

methode favoriet. Hoewel dit meer rekentijd kost,

er is immers minder kans om een vereenvoudigde

schrijfwijze toe te passen, geeft zij de maximale

flexibiliteit en zijn de berekeningen gemakkelijk

controleerbaar.
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Als voorbeeld :

Stel t(V) ~ GCt) db , HCt') , oH
, ~v ' , ~ ar

Dan is cG ()(;. dt dH oH ~- - en - = -- --oV () t aV oV a~ oV

Bij verandering van f is het voldoende om alleen

aan te passen. Alle functies met f als argument

en hun afgeleiden naar V blijven kloppen.

Het is duidelijk dat de manier van prograrnmeren aan

bepaalde eisen moet voldoen.

Het is de kunst om een numeriek aanvaardbaar model

te construeren dat fysisch voldoende diepgang heeft.
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De User-routine

Langs deze weg wordt een model in FSPICE aangebracht.

Topologie

Het handelt hier om een U4-device, dat op de volgende

manier tussen de knooppunten hangt.

!A = ORA! N

IB=

GATE

Ie:: SOURCE

ACT/eVe componenten :t~n VET aan~e~even

FIG.8

I.D=

BULK
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Oe verzameling onafhankelijke spanningen bestaat

uit VIAIB , VIBIC en VICIO . Oe hoofdstroom is CIAIC •

Verder kennen wij nog de ladingen QIAIB' QIBIC en

QIBIO·

FSPICE verwacht, dat op zeker moment de ladingen,

stromen en hun afgeleiden uitgerekend worden. Oe

afgeleiden van de stroom bestaan uit de partieIe

afgeleiden naar de onafhankelijke spanningen.

Ous :
() (lAIC
aVIA1.8

() CIAIC.
, 3 V"J.BIC

en o.CIA'IC.
~VIC.ID

Voor de ladingen wordt aIleen gevraagd naar de af

geleide naar zijn "klemspanning" , dus bv. oGlAlB
aV1:A:tB

FSPICE houdt dus geen rekening met de mutuele capa

citeiten. Juist voor een MOST-model lijkt dit een ge

mis, zodat wij mogen verwachten dat de convergentie niet

optimaal verloopt.

Wanneer VIAIC < 0 draait het model, electrisch gezien,

om en de onafhankelijke spanningen veranderen. Als

voorbeeld : VIBIC verandert van VGS naar - VdG.

lets dergelijks geldt voor de afgeleiden. Oe user

routine voorziet hierin. (Arpend,x Lt)
Intern wordt gerekend met de electrisch correcte

spanningen (dus Vds > 0). Bij het melden van de

resultaten wordt een conversie toegepast in het geval

dat VIAIC < O.

Numerieke aanpassing van het fysische model

Oe stroomvergelijkingen leveren geen problemen op.
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De formule voor Qn echter wel.

VOO R. VGTS >0

De afgeleiden rond VGTS vertonen een sprong.

Dit is op te vangen door het invoeren van een hyper

functie, die VGTS overal vervangt.

Voor VGTS «0 nadert deze functie naar -~ E •
Voor VGTS» 0 nadert zij naar VGTS - ~ E .
Hyp(O) = 0

f Hyp(x)

~=x
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/.

F1G·9

/
/

/
/

/
/

~E
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Door Qn nu overal te definieren (in accumulatie,

depletie en inversie) ontstaat er een functie Qn
met afgeleiden, die continu zijn. Qn verschilt

slechts weinig van de eerder genoemde uitdrukking.

Vdss moet, als gevolg van deze manipulatie, geschreven

worden als

De topologie van het model vereist de opdeling van Q .
n

naar drain en source. De term met de F-functie hangt

sterk af van VdS . De hiermee samenhangende lading wordt

dus voornamelijk door de drain gecontroleerd en daarom

aan de drain toegewezen. De restterm, -Co Hyp(VGTS )

wordt voor de helft aan de source en voor de overige

helft aan de drain toegewezen. ·Di t onder meer om de

symmetrie bij Vds = 0 te waarborgen.

Dus :

Andere ingrepen zijn bv. het intern begrenzen van

VSB tot-fp en van VT tot VpB enz. Dit vooral om

negatieve wortels enz. te voorkomen.

Vanwege dezelfde reden zijn er bij sommige functies

limieten berekend.
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De "interne" onafhankelijke spanningen voor de be

rekening van de strpom zijn VdG , VGS en VSB . Voor de

berekening van de ladingen zijn dit VdB ' VGB en VSB .

De user-routine converteert dit naar het stelsel

spanningen, dat van toepassing is op het device.

Voor de parasieten ligt de zaak simpeler. Zij ver

tegenwoordigen een constante capaciteit en geleiding,

bovendien blijven zij altijd tussen dezelfde knoop

punten zitten. Hier is dus geensprake van conversie.

Het ingebouwde model kent de faciliteit om een MOST

te volgen tijdens het convergentieproces van FSPICE.

Hiermee is het mogelijk om iets over de stabiliteit

en snelheid van de convergentie te kunnen concluderen.
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Simulatiecircuits

Er zijn binnen het Nat.Lab. enkele geintegreerde

circuits gemaakt, zodat de simulaties met metingen

vergeleken kunnen worden.

Deze circuits kunnen opgevat worden als varianten

van onderstaande basisschakeling. Er is juist voor

deze schakeling gekozen omdat men de ervaring had,

dat de resultaten van simulaties voor deze schake

ling, sterk beinvloed zijn door het gebruikte model.

TL.

&..f..:....L.T_C ~ 2

3.--__--;

TD
TL

TF

TC

W/L
::£)/3

'3/:'

'3/3

1blb

F\G.10



TC werkt als een bootstrapcondensator.

Punt 3 is van buitenaf niet toegankelijk. Het is

snel in te zien dat dit punt zeer kritisch is;

er is geen pad naar aarde (0). TF zal daarom meestal

uit staan terwijl TC opgeladen is. Door nu pulsen op de

gate van TD te zetten, veranderen de spanningen op o.a.

de punten 2 en 3. Het verloop van die spanningen is

mede bepaald- door de ladingen in het circuit.

Het meten van punt 3 vereist een extra MOST, TM,

en b.v. een weerstand.

TM=3/3

5

RL

'--"-----~f--fJ 2-I

(uit1:d== CL,
TD :

I
I
t
I

----1---------.1-~..·O

F\G.l1

Dit wordt schakeling "B" genoemd.

TD is van buitenaf geheel toegankelijk en zo geschikt

voor parameterbepaling.

De basisschakeling is in principe ook op te vatten als

een inverter. Er is een ringoscillator gemaakt met

13 basisinverters. Een inverter heeft een"meet-MOST"

als in "B", die als uitgang voor de oscillator dient.



TRAP!

TRAPPEN

2 -1:/"., 12

r1G.12

UIT
(;ANG

TRAP13

o

Dit circuit wordt "R" genoemd.

De oscillatiefrequentie is te regelen met de voedings

spanning.
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Kwalitatieve analyse

Dit deel bespreekt de in het voorgaande hoofdstuk

beschreven circuit.

De voor het circuitgedrag bepalende factoren

worden hier kort toegelicht.

In eerste instantie bestaat de ingangsspanning van de

basisschakeling uit pulsen. De driver TD komt hier

door herhaaldelijk even in geleiding. De condensator

TC wordt dan via TF opgeladen. Wanne~r TD weer uit

geleiding gebracht is wordt de belastingscapaciteit

CL door TL opgeladen. De spanning op punt 3 stijgt,

als de uitgangsspanning stijgt. Dit wordt veroorzaakt

door TC, die als bootstrapcondensator werkt.

Het gelijkstroomgedrag, de bootstrapfactor en de be

lastingscapaciteit blijken de bepalende factoren in de

analyse te zijn.

Het belang van de gelijkstroornbeschrijving is tweeledig.

Ten eerste kan voor transistoren met korte kanalen ge

steld worden, dat er relatief veel stroam loopt

(rvl/L) en dat er weinig lading aanwezig is (NL).

Wanneer TD geleidt is de DC-berekening zeer gevoelig

voor het gebruikte model.

De stroom door TD en TL is moeilijk te bepalen. Dit

vindt zijn oorzaak in het hoogohrnige punt 3. Het ge

drag van TF rond de drempel bepaalt de gatespanning

van TL, waarvan de sourcespanning nagenoeg 0 V is. Dit

werkt door op de stijgende flank van de uitgangsspanning.
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Wanneer wij bijvoorbeeld aannemen dat de gatespanning

van TL te hoog berekend is, dan zal de flank te steil

worden. Dit andat CL simpelweg d,oor een grotere stroan

opgeladen word t.

We kunnen uit het bovenstaande afleiden dat de

parameters van de transistoren TL en TF zeer nauw

keurig bekend moeten zijn. Zij moeten echter met

schalingsregels uit de gemeten parameters van TD

berekend worden, omdat zij niet voor meting toe

gankelijk zijn. Bovendien is de bepaling van de

onderdiffusie in de breedte (~W) erg belangrijk

in de berekening. Gezien de grote verschillen in de

breedte tussen TD, TL en TF mogen wij niet te veel

eisen van deze methode.

De bootstrapfactor hangt sterk af van de capaciteiten

op punt 3. Voor een deel zijn dit actieve MOST-capaci

teiten (TL, TF en eventueel TM) maar het grootste deel

wordt geleverd door de parasieten. De beschrijving

van de laatsten is dus erg belangrijk.(Appendix 6 en 7)

De belastingscapaciteit CL is evenwel goed meetbaar.

Het is gewenst om deze zo laag mogelijk te houden,

amdat de spanningsveranderingen dan sneller zijn. Dit

komt de capacitive stromen in het circuit weer ten

goede, zc:dat het te verwachten is da t zij meer inv loed

hebben op de responsie.

Uit voorgaande overwegingen mag geconcludeerd worden

dat de rol van de activei1adingen overheerst wordt

door andere effecten. Daar'bij kant het feit dat enkele

elementen ui t het circuit niet voldoende nauwkeur ig
te bepalen zijn.
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De invloed van de actieve ladingen wordt geillustreerd

door fig. (13). Er is een "referentiesimulatie" gedaan

voor circuit "B". Hierbij waren de parameters

C = 0,7 fF//um2 (500 R) en K = 0,6 voor de kleine
ox

transistoren (TM, TF en TL). Daarna is een simulatie

gedaan met C = a voor de kleine transistoren.
ox

Deze werd gevolgd door een simulatie met K = 0,5

(en C weer 0,7 fF//um2). De belastingscapaciteitox
bedroeg in aIle gevallen 8 pF.

Uit fig. (13) blijkt, dat de invloed van de actieve

ladingen beduidend kleiner is dan de invloed van

de DC-stromen. Dit onderstreept het belang van een

goede stroombeschrijving.

Bovenstaande opmerkingen zijn ook van toepassing

op de analyse van de ringoscillator. Een extra

complicatie in deze analyse is, dat de belastings

capaciteit grotendeels bepaald is deor de parasieten

aan de ingang van de volgende trap.
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Metingen en simulaties.

Dit hoofdstuk bespreekt de simulaties en vergelijkt

de gemeten en berekende responsie van de circuits.

De parameters van de driver transistoren in de

liB "-circuits , zijn met een automatisch meetprogramma

bepaald. Hierbij bleek een aanzienlijke spreiding

tussen de verschillende transistoren te bestaan.

De waarde van de gain-factor is als criterium gebruikt

om de goede transistoren te selecteren (f?>~ 450 fJA/v1
)

De parameters van de 3/3 transistoren (TL, TF en TM)

werden uit de.parameters van de drivers (TD) berekend.

De parasitaire capaciteiten zijn aan de hand van de

maskertekeningen bepaald.

Circuit "B".

De belastingscapaciteit CL bedroeg 8 pF.

De weerstand in de sourceleiding van TM was 220 n.
Deze is laag gekozen om de spanningsvariaties klein

te houden. Hierdoor worden de (parasitaire) capaciteiten

over de weerstand onbelangrijk. Dit is gecontroleerd

door een extra capaciteit van 8 pF over de weerstand

te zetten. Zoals te verwachten had dit geen invloed

op de responsie van het circuit.

De ingang werd gepulsed: 1 )Usee hoog (5V) en daarna

3 }Jsec laag (OV). De flanken hadden een steilheid

van 0,1V/nsec.



- 38-

Circuit "B" is bij drie verschillende voedings

spanningen gesimuleerd. De backbias was voor alle

simulaties 2,5V.

De metingen en simulaties komen redelijk tot goed

met elkaar overeen (figuren 14.A. tim 14.C.).

Het gesimuleerde spanningsverloop op punt 3 is in

figuur 15 getekend. De bootstrapfactor is te bepalen

met B = ~ '13 / A\/1..
Bovenstaande berekening levert een bootstrapfactor op

van ongeveer 0,7.

Het simulatieprogramma heeft ongeveer 225 iteraties

nodig om de responsie gedurende een periode van het

ingangssignaal te berekenen. Gezien de gevoeligheid

van het circuit is dit alleszins redelijk te noemen.

Circui t "R" ~

De parameters van circuit "B" zijn gebruikt bij de

simulatie van de ringoscillator. De parasieten zijn

weer uit de maskertekening berekend.

De weerstand in de sourceleiding van TM bedroeg ook

hier 220..n .

Figuur 16 geeft de gemeten frequentie als functie

van de backbias en de voedingsspanning weer. De

frequentie neemt ruwweg met 4 Mhz per volt voedings

spanning toe.
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Simulatie van de ringoscillator is een tijdrovende

opdracht voor de computer. Dit vindt voornamelijk

zijn oorzaak in het feit dat het circuit uit veel

elementen bestaat en in het feit dat de oscillator

niet naar een stabile toestand neigt. Bovendien zijn

de trappen van de oscillator erg complex.

Ret aanlopen van de oscillator kan problemen ver

oorzaken.

De computer bepaalt als eerste het DC-instelpunt.

In dit punt is de oscillator gebalanceerd en dus in

rust. Nadat het instelpunt berekend is, begint de

transientanalyse. Ret is nu erg onvoordelig om de

oscillator door de numerieke ruis op te laten starten.

Dit duurt te lang. Ret is aan te bevelen om enige

"onrust" in de schakeling te brengen, zodat de oscillatie

begint. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld een pulsje

op de voeding te zetten. De aanlooptijd wordt dan

korter.

Bij deze simulatie is er een andere methode gevolgd.

In eerste instantie (bij de DC-analyse) zijn TD en TC

in iedere trap kortgesloten door twee fictieve

transistoren (figuur 17). In de transientanalyse

worden deze plotseling uit geleiding gebracht door

hun gatespanning laag te maken. De· transistoren zijn

zo gedeclareerd, dat zij geen lading hebben en het

circuit verder dus niet belnvloeden. TC wordt nu door

de stroom uit TF opgeladen en de oscillatie begint.
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--i I+- TO

FIG. 11

Hoewel dit een omslachtige methode lijkt, verzekert

zij, binnen redelijke grenzen, dat aIle trappen bij

begin van de oscillatie hetzelfde uitgangspunt hebben.

De lading op TC is namelijk voor iedere trap ongeveer

dezelfde. Wanneer dit niet het geval is, krijgen wij

"snelle" en "langzame" trappen.

Figuur 18 vergelijkt de gemeten en berekende responsie

bij een backbias van 2,5V en een voedingsspanning van

7,5V.

De gemeten frequentie is 12,5 Mhz en de berekende is

ongeveer 18 Mhz.
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De nivo's van de uitgangsspanning komen redelijk

overeen. Figuur 19 geeft de resultaten van meting

en simulatie bij een voedingsspanning van 5V. De

gemeten frequentie is 2,5 Mhz en de berekende

bedraagt 5 Mhz.

Figuur 20 vergelijkt de gemeten en gesimuleerde

frequentie-afhankelijkheid bij een backbias van 2,5V.

De gesimuleerde helling blijkt te steil te zijn

(ongeveer 5 Mhz/volt ten opzichte van 4 Mhz/volt).

De verschillen in de berekening en meting zijn wellicht

te verklaren door de onzekerheden in de parameter

bepaling van enkele transistoren en de spreiding tussen

de transistoren. Het is duidelijk dat, wanneer er

ergens in de ring een transistor met een te lage

gainfactor aanwezig is, deze de frequentie verlaagt.

Gezien de spreiding bij de parameterbepaling van TD,

is het zeer weI mogelijk dat dit het geval is.
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Bevindingen en conclusies

De user-link en het testprogramma zijn handzame

hulpmiddelen om tot een goede implernentatie van een

mcxiel te komen.

De invloed van parasitaire capaciteiten op het dyna

mische gedrag van schakelingen met kort-kanaal MOSTen,

is al snel belangrijker dan de ladingsverdeling binnen

de MOSTen zelf.

De hier gebruikte basisschakeling is niet geschikt am

de ladingsverdeling binnen de MOSTen te bestuderen.

Ret gebruikte mcxiel levert geen numer ieke problemen op.

De convergentiesnelheid is als redelijk tot goed te

beoordelen.

Voor zover hier nagegaan kan worden, beschikt het

mcxiel over aIle eigenschappen am het gedrag van schake

lingen met kort-kanaal MOSTen te simuleren
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Appendices

Verzadigingsspa~~ing en -stroom

Berekening dV/dx
Overzicht van de gefmplementeerde

formules
Conversie van de functies en hun

afgeleiden
Gebruik van de User-link
Bootstrapcondensator met

parasitaire capaciteiten
Schatting van de parasitaire
elementen
Voorstel am tot een simulatie
schakeling te komen die beter ge

schikt is am de ladingsbeschrijving
te evalueren.
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Verzadigingsspanning

Ids s ~ VGTS Vds - '= ('1 to) vls
i.+92.Vds ~

aIds _ ~ (VGl'S - (\+6") Vds ) (\,,\,6:lVds) - 6; ("6-T~Vds -t (ITO) VdS)
oVd~ - ( \ ... S1"ds)'2.
met ~:ovOIgt hieruit:

oVcU
191vJs -to Vds - ~1l

met als positieve wortel:

Vd =! [(281VC7T~ T
ss Bt 1.+0

De uitdrukking voor ~ kan ook ge schreven
worden als oVd~

~ = - ~ q... Cl.) - B2.IdS
~VdS 1. +9.,. Vds

Wan.'l'leer 9
2

=0 wordt deze afgeleide nul als 1)\ (L) =0,

dus Vdss =~:~ . Dit is al tijd groter dan de
eerder gevonden waarde. Deze waarde voIgt
ook uiteen TayIor- ontwikkeling voor at" o.
9;=0 houdt in dat er geen rekening ge

houden is met het snelheidsverzadigings

mechanisme.

Los van het voorgaande staat de volgende
deflinitie.

Indien wij aannemen dat verzadiging optreedt
door snelheidsverzadiging aan de drain, kan
geschreven worden:

1 C \ IYt_-~6T.:.::S:.,..-...-;..;C1-..+;,.;,.0....) ~.o..;C:J~s_ells= ~o o~w . -
.1 of'.!.

Ui t EL » Ec voIgt: Ceo CL. EL ::. E aan dRain

!cis - L [VbTS -(:1tO)Vds] = ~ V6TSVcls -! Cl+S)Vds ~
e.z. 1. + 82, Vds

V"TS - (1+5) Vd~ -! (1+0) e2. vds = 0
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Deze vergeIijking heeft als pos. wortel:

Y.i~s: ~ [t·~vr' +l' -1]
De Iaatste methode voor berekening van Vdss
bIijft toepasbaar op de gecorrigeerde ver
geIijking voor de stroom.

Verzadigingsstroom

OJ,

I ~ VfJT Vd~S .. t ( '1'0) Vd~s
d ss = . ..:..:..:......:..::.:.::....-~-:----

H&,Vr,n 1+~Vdss
neem ~= !(1tl)) en u:: 1Sa V<S-T zodat Vdss' = ~'2. L~ -j]

1 +8,"G-T$ 1. -+ 0

Dit geeft:

Ids~ =:I

VU-+1'(U-t2.) -2(Ufj).

Vu +1. '

ofweI :

leks ::: ! ~ (1+6) V:
2. 1~~n ss
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Berekening dV/dx

Schrijf Ids als;

. IdS =: ~
Vi, VdS - ~ vJs
1 t VdS/Vc

met Vc = 1/ez. =LEc. - VG= V6TS ., - I

1.+6'
~'= ~(1+6)

en ook 1-t S1V&TS

Deze

,
~s:: ~ 'L VGo - V

1. + dV/Edl Co

laatste uitdrukking

dV--d)(

is om te werken tot:

~ =[ ~' (VG- V) _ 2:. J. dY
L Ids Vc

Invullen van Ids, zoals die bovenaan beschreven
is, geeft:

dV-
dx
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Ove Rz.ic \,t van de in hel:

UseR - model

~€·tmplementeeRde ~Rmules
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E. =:: 0.01

Us = 2.epF + VS8

VT$ =Vro T k(VU:-V~F')

b= k
V2fF TVd8rn' -I" {U';

VGTS = VGS - VTS

® ZOhdeR subthReshold (CURLVL =1):

Vr = VTS - ~ Vds

DREYl1pc L =Vr

® met subthReshold (C.URLvL =2.) :

VTsub::: VTS - £~ub (1. + P VSB ) VVds + E2. '

VGTsub = VGS - VT~Ub

[
2,"1 VGTSU b

Vr '= VTsub - ~ - £SUb (1+ P'lsa)yVas-tE J 'vb+~Tsub

DRcmpe L :: VTssub

vf,T ::: VG-S - VT
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HOOtdstROOm :

Vdss = 1 { I 'Let VGT + 1 ' -1]at V 1. 't 5

® Vds < Vdss

Ids= f3 VGT Vds - i (1+6) Vd2.s
(1. +61VGTS)( j +e~Vds)

( VERZAO\C7inGr)

I -dSsub -

5ubf:}u~eshoLd-stRoom( cURLvL:: 2):

[ V"Tsub ]
Ie exp In Vth • (1- exp[~1)

1 + n· exp [ V&T~Yb.J Vt:,h
mV~h

Id~ =' hoofdSt~OOtn + c;ubchReshold stR.oom
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Comple.x Ladin<jsrnodeL (CHALVL = 2-):

UG = VGB - VFB

Vd'5~ = ~1 { IZSz H~pd +1 I -1J
® Vds < Vdss

VR : Vdss

F = . V
R

Hypd -jVR -~V:

2 Hypd - VR

Qs=. - t Co H,Yp ( UGr)

Qd=- Co [ l H~p(UGT) - ( 1+6) FJ
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(Ac.cumULATie)

® 0< Uc;.< Ur (DEPLETiE)

Qa = -Co [-(UT-IUS)(~); + (UT-3US)(~t+U~

;- 6F]

© uc;>ur ( lnVERSre)



l'"

'.... t, ~ ..,,>'<'.
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SlmpeL LadiYl1srnoetel (C.HALVL::: 1):

Os= - ~ Co H~p (UGT )

Qd = - \ Co H~p ( uGT - VR )

® uG<O ( ACCUmULATiE)

Os = -Co uG

® O~ UG< Ur ( DEPLETO'E)

QB= 1Co [
'1 2-

U'T - UT ]

Ur

© U<;. > Ur ( INVERsie)

Qa = -iCOUT,

L< r ' _ ~''',; ,I " " /

,.",. ,. '.

~

"".eh'

{.( ?";,
r'+ ~.
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Conversie van de functies en hun afgeleiden

TVanneer de MOST "normaal" TNerkt (VIAIC?; 0)

komt de toewijzing van de aansluitingen over
een met de electrisc~e verdeling. In h2t geval

da t de IiIOST "invers" werkt (VIAIC <0), ver
wisselen source en drain van plaats (electrisch

gezien) •

Normaal zijn de onafhankelijke spanningen
Vdg, Vgs en Vsb. Invers zijn dat Vsg, Vgd en Vdb.

De stroom CIAIC

Intern wordt altijd gerekend met de electrische
spanningen Vdg, Vgs en Vsb. De afgeleiden van
Ids worden naar deze spanningen bepaald.

Normaal geldt dat CIAIC= Ids. De berekende

stroom en zijn afgeleiden kunnen zonder meer
gebruikt worden, er is geen conversie nodig.

Invers gaat dit helaas niet op. De onafhankelijke

spanningen zijn nu Vsg, Vdg en Vdb, CIAIC= -Ids.
Dus:

ClA!e (VS~,V,d ,Vclb ) = F' ( Ids (Va, I '4s ... Vsa))
met als transformatieformules:

Vdg= -Vgd
Vgs= -Vsg
Vsb= Vsg+ Vgd+ Vdb
CIAIC= -Ids

De gevraagde afgeleiden zijn als volgt te berekenen:

~CIAIC= ~ (aIds oVd,.-+~Ei! -to llei a'48)
C>v d!cls aVd,. oV r)V25 () V bV.sb ?JV

b.v. ~CIA1C =
~VIAIB
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De berekening van de overige afgeleiden verloopt
analoog met als totaalresultaat:

ClAIC, = - Id~

Oe!AIC _ a!d~

bVIAIB - ~

oC.IAlC ~ aIds
oVIBIC dVdc;.

aCIA1C =
aVICID

Ladingen

o1d~
-~

;'Ids
eVsb
dId~

aVsb

Voor de ladingen ligt de zaak anders. De
afgeleiden zijn namelijk berekend naar de
electrische spanningen Vdb, Vgb en Vsb. De

,mutuele capaciteiten worden in FSPICE niet
gebruikt. AIleen de afgeleide van de lading
naar zijn "klemspanning" (b. v. bG"t.BID )

aVIBIOmoet berekend worden.

Normaal geldt:
QIAIB= Qd

~lBID= -<2b
Als stelsel van spanningen wordt nu Vdg, Vgs
en Vgb (de "klemspanningen) gekozen.
Zodat:

Vdb= Vdg+ Vgb
Vgb= Vgb
Vsb= -Vgs+ Vgb
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Dit geeft voor de afgeleiden van de ladingen:

CQ!AIB =

CQIBIC =

CQIBID =

oQd-oVdB

aQ.s-~VS8
aQa--
aVdB

Invers wordt het:
QIAIB= Qs
QIBIC= -Qd
QIBID= -Qb

met als spanningsstelsel Vsg, Vgd en Vgb.

De afgeleiden worden weer op dezelfde manier

berekend, met als resultaat:

CQIBIC

eQISI D

oQsCQIAIB = R8

_ dQd
- a\/d6

_ oQ8
- - aVd8

Continuiteit

De onafhankelijke electrische spanningen zijn
continue rond Vds= O.

Voor Vds= 0 is de MOST in verzadiging en z~Jn

al de afgeleiden van de stroom nul. Dit ver

zekert de continuiteit.
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De afgeleiden van de ladingen zijn continue
als bij Vds= 0 geldt:
~Qs _ oQd
OVSB - oVd8

Hierin is voorzien door de ladingsverdeling
naar source en drain symmetrisch te maken

voor Vds= o. Het is gebleken dat, wann~er

hier niet aan voldaan is, er al snel moei

lijkheden ontstaan. Bij de simulatie van een
circuit van enige omvang blijkt FSPICE moeizaam
of zelfs helemaal niet te kunnen convergeren.

Parasieten

Hierbij doen zich geen complicaties voor.
Deze geleidingen en capaciteiten zijn in
de eerste plaats constant en verder blijven
zij netjes op hun plaats zitten. Dit is dus

erg eenvoudig in te vullen.
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Gebruik van de user-linlc

De stroombeschrijving kent drie niva's; 0, 1 en 2.
De complexiteit van de modellen klimt op met
de respectivelijke niva's.

Nivo 0: er wordt geen actieve stroom berekend.

(Ids=O) Dit nivo is vooral bedoeld voar het ge
bruik bij MOST-condensatoren.

Nivo 1 constante drempelverschuivingsfactor,
geen subthreshold-stroom.

Nivo 2 : "variabele" drempelverschuiving met be
rekening van de subthresholdstroom.

De parasitaire stromen worden in ieder nivo

berekend.

De ladingsmodellen kennen evenzo drie nivo's.

Nivo 0: geen actieve lading. Dit nivo is ge
schikt voar b.v. een fictieve transistor die
een ringoscillator uit balans brengt.

Nivo 1 simpel actief-ladingsmodel
Nivo 2: complex ladingsmodel

De parasitaire ladingen worden ook hier in
ieder nivo berekend.

Het is mogelijk om een transistor tijdens het

rekenproces van FSPICE te volgen. Hiertoe
krijgt de MOST een nummer (ter herke~~ing)

en worden de "trace" parameters in zowel

de device- als modelkaart op "1" gezet.
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In de output worden een aantal resultaten uit
de stroombereken-ingen opgenomen. (de "mode",
1 voor normaal,-l voor invers ; de drainstroom;

de spanningen en het devicenummer) Met deze ge
gevens is het mogelijk om iets over de conver

gentie te concluderen.

De link voert geen tests uit op de ingevoerde
parameters. Het is aan de gebruiker om enig

zins reele waarden in te vullen. (b.v. L)O)

Voar meer informatie wordt hier volstaan met
een verwijzing naar de SPICE-handboeken.
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Bootstrapcondensator met parasitaire capaciteiten

Qc

+

6Ars

\1 ,. _ ~ ,

v'8,... ..._._'" .,.....--

Stel de MOST is in inversie en is opgeladen

tot ~bO en VGbO •
Dan is de lading op de condensatoren te schrijven

als:

Bij verandering van Vsb en Vgb wordt dit:

Qc. =C6V66 l' CS [V'B-Vsa] + Co [VGa -'Is8 -Vro -+k {2.tp/]

Daar er netto geen extra lading naar de con
densatoren vloeit geldt:

AVSB = BLl~8

B =bootstR~Ptactop. « 1. )
ofweI
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Het bootstrapeffect wordt dus door Co ~n Cs
veroorzaakt en door Ca gedegenereerd.

De hierboven aangehaalde berekening gaat op
zolang de MOST in inversie is. Dit neemt echter
eens een einde, immers als Vsb 'st1jgt, daalt Vgs.

Op het uiterste punt geldt:

VTS = VGSO + AV's = VGSO - Co+~+c. AVSB

Hierboven daalt Co (depletie van de MOST).
In het limietgeval Co -+ 0) bepalen Cs en CB
het bootstrapeffect.

C8 heeft dus twee negatieve invloeden:
- de bootstrapfactor daalt

- de bootstrapfactor valt eerder af
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Schatting van de parasitaire elementen

Eerst zal een trap uit de ringoscillator
besproken ';"orden. De oscillator bestaat ui t
~~aalf van deze tr~~pen en een trap met een
extra MOST. Daze laatste trap is identiek aan
de schakeling "B", die als laatste beke~en wordt.

TM

TF

I-orB TL
f--i U TC J_2.----.
0-1- ~ i....j Y TO =;-CL. ,

: I

De totale parasitaire capaciteit van punt 3

naar de bulk bedraagt ongeveer 20 f~. ~eze

18 s~meng6steld uit 7 fF van de source-inplant
van TF, 6fF van de Poly-Si interconnectie en
7 fF van de onderdiffusie in de breedte bij TC.

(AW = "JA ) .
De totale bootstrapcap. is ongeveer 75 fF.
De bootstrapfactor wordt dus 75 ~ 0,8.

75+ 20

Er is een geleiding van punt 3 naar de bulk
aangebracht. Deze zeer kleine geleiding is
noodzakelijk voor het convergeren bij de
simulaties. Het programma wil vaak zelfs niet

beginnen, omdat het {zonder deze geleiding)

geen DC-pad naar aarde vindt vanaf punt 3.
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De parasitaire belastingscapaciteit bedraagt

ongeveer 90 fF. Hiervan neemt de inplant op

punt 2 (source TL, drain TD, "source en drain"

van TC) ongeveer 65fF voor zijn rekening. De overige
25 fF zijn de bijdrage van de verbindingssporen
tussen de verschillende trappen van de oscillator.
Hierop zijn twee uitzonderingen. In deze twee
gevallen zijn de verbindingssporen langer. Dit
geeft in het ene geval een extra capaciteit van
100 fF en in het andere geval 40 fF.

De gate van de driver van de volgende trap
vertegenwoordigt een capaciteit van max. 60 fF.

Voor schakeling "B", en die ene trap van de

ringoscillator, komt er nog eens de capaciteit
van TM bij. Deze vermeerdert de par. cap. op

punt drie met ong. 4 fF, terwijl de active
capaciteit ook ongeveer 4 fF bedraagt~

De capaciteit over de uitgangsweerstand speelt
geen rol van betekenis.

De bootstrapfactor is nu ~~ 0,7
'73+2B

De uitgangscapaciteit is vrijwel geheel be
paald door de boundflap en de meetkop van de
oscilloscoop. In totaal is dit ong. 8 pF.
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Voorstel om t~t een schakeling te komen
die beter geschikt is om de ladingsbeschrijving

te evalueren.

VoortbouVlende op de bevindingen van dit onder
zoek, kunnen ~!ij de volgende eisen formuleren:

1) De parasitaire capaciteiten moeten relatief
klein zijn.

De source en drain inplants z1Jn klein en
grenzen zo weinig mogelijk aan de channel-stopper.
Dit is met een zorgvuldige lay-out te bereiken.
De gate-overlap capaciteiten mogen de actieve

ladingen niet al te zeer maskeren. Deze eis
heeft vooral consequenties voor het fabricage
proces.

2) De DC-stromen zijn goed voorspelbaar.

De parameters van de transistoren kunnen door
meting bepaald worden, zodat de optimale stroom
beschrijving verkregen wordt.
De schakeling laat een eenvoudige DC-analyse
toe. Het instelpunt moet goed te berekenen
zijn.

3) Metingen moeten zodanig kunnen geschieden,
dat zij het effect van de actieve ladingen
nauwelijks beinvloeden.
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Onderstaande schakeling voldoet in redelijke
mate aan de eerdergenoemde eisen.

V1
VOiD,na

De transistoren TI, T2 en TJ zijn allen even
breed. (b.v. 50fm) T4 en T5 zijn klein t.o.v.
TI, 2 en J. Deze twee transistoren vertegen
woordigen een kleine capacitieve belasting
van de punten I en 2.

TJ is een MOST die goed verzadigt, zodat dit

bij voorkeur geen kort kanaal MOST is.
Het is de bedoeling om deze transistor als
stroombron te gebruiken. Hij bepaal~ dan de
DC-stroom in de hoofdtak, bestaande uit
TI, T2 en TJ. Wanneer TJ in verzadiging is
verandert zijn :3.ctisve gatelading nau.'iTelijks,
zodat hiervoor gerust een transistor met een
lang kanaal gekozen kan worden.
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Se verzadigde v'erking van T3 is te garanderen
door er voor te zorgen dat ~2 (bij gegeven
en constanta VJ) altijd boven een bepaalde
minimum waarde blijft.

Daar de stroom door de hoofdtak nu bekend is,

is de instelling van T2 (ohms, verzadiging)
binnen ruime grenzen te bepalen met VI, ge

steld dat V2 en V3 bekend zijn.

Wanneer er nu extra pulsen bij V2 opgeteld
worden, zal de instelling van T2 veranderen.
Dit brengt spanningsvariaties op de punten
een en twee met zich mee. De spanningsvariatie
op punt I zal niet zo hevig zijn, daar de
stroom door de hoofdtak nog steeds door de
verzadigde T3 bepaald is. Dit houdt in dat
de ins telling van TI niet verandert en punt I
weinig spanningsvariatie toont.
De spanning op punt 2 zal echter heftig ver
anderen. Aangezien er vrijwel geen ladings
veranderingen bi~nen TI en T3 optreden, zal

de aan- c.q. afvoer van de actieve ladingen
van T2 zijn effect hebben op het spannings
verloop van punt 2.
De variaties op de punten I en 2 zijn via
T4 en T5 te meten.

De parameters van de transistoren kunnen be
paald worden m.b.v. identieke MOSTen die dicht
bij de schakeling geintegreerd zlJn. Deze moe ten
dan natuurlijk weI voor meting toegankelijk zijn.
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