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samenvatting

We hebben aan de hand van een ruismodel onderzoek gedaan naar
het ruisgedrag van bipolaire transistoren. We hadden de be
schikking over 3 groepen transistoren: een groep bestond uit
zogenaamde subilo transistoren, de tweede groep bestond uit
polysilicon transistoren (transistoren met een emitter be
staande uit monokristallijn silicium en polykristallijn sili
cium gescheiden door een oxydelaag) en de derde groep bestond
uit transistoren met meerdere emitters (als vingervormige
structuur). Van deze transistoren hebben we de I-V-karakteris
tieken en de ruis gemeten.

In het bij zonder ging de belangstelling uit naar de grootte
van de basisweerstand (polysilicon transistoren en transisto
ren met meerdere emitters) naar de geometrie-afhankelijkheid
van de I/f ruis in de basisstroom (polysilicon transistoren)
en naar een mogelijke relatie tussen de niet-ideale basis
stroom en de grootte van de ruis (polysilicon transistoren en
subilo transistoren) .

De basisweerstand van de polysilicon transistoren blijkt uit 2
delen te bestaan; het eerste deel wordt bepaald door het
halfgeleidermateriaal aan weerszijden van de emitter, het
tweede deel wordt bepaald door het halfgeleidermateriaal van
de basis tussen emitter en collector.

De I/f ruis in de basisstroom I B blijkt voor polysilicon tran
sistoren evenredig te zijn met I B

2 • Men kan dan verwachten dat
de ruis omgekeerd evenredig is met het emitteroppervlak indien
de ruisbronnen homogeen over het oppervlak verdeeld zijn en
ruimtelijk ongecorreleerd zijn. Experimenteel is inderdaad
gevonden dat de ruis omgekeerd evenredig is met het emitterop
pervlak.

Om een mogelijke relatie tussen de niet-ideale basisstroom en
de l/f ruis in de basisstroom te bepalen hebben we metingen
bij hogere temperaturen (293K $ T $ 423K) en metingen aan in
reverse gestresste transistoren uitgevoerd. Op theoretische
gronden zijn de metingen als functie van de temperatuur niet
bruikbaar gebleken voor de analyse van een relatie tussen de
niet-ideale basisstroom en de l/f ruis. Metingen aan
gestresste polysilicon transistoren leveren op dat de niet
ideale basisstroom mogelijk de bron bevat van de door het
stressen veroorzaakte extra ruis. Voor de subilo transistoren
lijkt dit veel minder waarschijnlijk.
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1 Inleiding

Een van de - onderzoeksgebieden van de vakgroep Elektrotechni
sche materiaalkunde van de Technische Universiteit Eindhoven
is het bestuderen van de elektrische eigenschappen van aller
lei halfgeleiderbouwstenen zoals pn-diodes, bipolaire transis
toren, Mos-transistoren, GaAs MESFETs en GaAs-lasers. Van de
genoemde bouwstenen onderzoekt men het gelijkstroom en wissel
stroomgedrag en in het bijzonder ook de ruiseigenschappen. In
dit verslag wordt een deel van het onderzoek aan bipolaire
transistoren beschreven.

Aan de hand van een ruismodel is er onderzoek gedaan naar de
ruisbronnen in deze transistoren. In het bijzonder is er
gekeken naar de geometrie-afhankelijkheid van de 1/f-ruis,
naar de invloed van temperatuurveranderingen op de ruis en
naar de invloed van het zogenaamde reverse stressen op de I-V
karakteristieken en op de ruis. Onder reverse stressen wordt
verstaan het gedurende enige tijd zodanig polariseren van een
basis-emitterovergang dat deze in sper staat: de spanning over
de basis-emitterovergang is relatief groot zodat er behoorlijk
grote stromen door de overgang lopen. Dit kan beschadigingen
veroorzaken die van invloed kunnen zijn op de I-V-karakteris
tieken en de ruis.

Een deel van de onderzochte componenten is ter beschikking
gesteld door Philips Electronics, namelijk polysilicon tran
sistoren en zogenaamde subilo transistoren, de overige compo
nenten zijn afkomstig van DIMES, namelijk transistoren met
meerdere emitters als een vingervormige structuur. In het
navolgende worden eerst de resultaten gepresenteerd van het
onderzoek aan de maagdelijke transistoren. Met maagdelijke
transistoren worden transistoren bedoeld die niet (op kunstma
tige wijze) door bijvoorbeeld stressen of temperatuurverande
ringen verouderd zijn. De resultaten van het onderzoek aan de
transistoren bij hogere temperaturen en de resultaten van het
onderzoek aan gestresste transistoren komen daarna.
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2 De bipolaire transistor

2.1 De globale werking van een bipolaire transistor

We beschouwen een standaard npn-transistor. Deze bestaat uit
een emitter, een basis en een collector. We bekijken de tran
sistor in het gebied waarin de zo~enaamde h-parameters fre
quentie-onafhankelijk zijn (f ~ 10 Hz). We veronderstellen
voorts dat V~ » kT/q en Vcb » kT/q. Voor deze situatie is de
configuratie samen met de belangrijkste (ladingsdragers)stro
men geschetst in figuur 2.1. De breedte van de basis Wa is veel
kleiner dan de diffusielengte van de elektronen in de basis:
Wa«Ln. verder nemen we aan dat de emitterbreedte kleiner is
dan de diffusielengte van gaten in de emitter: WE«Lp. Het
emitteroppervlak is A. De emitter is homogeen gedoopt met
donoren (concentratie NE) en de basis met acceptoren (concen
tratie NB) •

o
E 8 .. , C

3 f2t.;-
~

uI
~

,~

é
~·IB-. 1+ -, 1+

I I I I

Figuur 2.1: Schets van een npn-transistor in normaal bedrijf.

De stroom I1 in figuur 2.1 is een gevolg van de door de emitter
in de basis geïnj ecteerde elektronen die naar de collector
diffunderen:

(2.1)

In deze formule is q de eenheidslading (1,6.10. 19 C), k is de
constante van Boltzmann (1,38.10- 23 JjK), T is de temperatuur,
ni is de intrinsieke concentratie van de ladingsdragers in de
basis en Dn is de diffusieconstante van de elektronen in de
basis. De transistorparameter af geeft het deel van de elektro
nen aan dat de collector bereikt:

De stroom I 2 ontstaat door recombinatie in de basis van een
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deel van de geïnjecteerde elektronen:

(2.3)

stroom 13 is een gevolg van recombinatie in het ruirnteladings
gebied tussen basis en ernitter:

qA tW·n qVb<I
___..::.i e 2kT

't j
(2.4)

In deze formule is W* de effectieve breedte van het ruimtela
dingsgebied en Tj is de levensduur van de ladingsdragers in het
ruimteladingsgebied . Als de recombinatie homogeen is in het
ruimteladingsgebied, dan is A'=A. Vindt de recombinatie plaats
aan het oppervlak, dan is A' gelijk aan de buitenomtrek van de
emitter maal de diepte tot waar dit proces een rol speelt. De
stroom 14 wordt veroorzaakt door gaten, die vanuit de basis in
de emitter geïnjecteerd worden:

qD n~A qVbe
I

4
= p--~ e kT

WrJlE
(2.5)

In deze formule is Op de diffusieconstante van gaten in de
emitter en nj is de intrinsieke concentratie in de emitter.

Voor de totale stromen Ia, Ic en IE geldt nu:

(2.6)

2.2 Laagfrequente ruis in bipolaire transistoren

Bij het beschrijven van de ruis in de transistoren gaan we uit
van het schema volgens figuur 2.2.
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Figuur 2.2: De configuratie voor het bepalen van de
laagfrequente ruis.

In bovenstaande figuur wordt met r x (x=b,c,e) steeds de interne
weerstand van het betreffende gebied (basis, collector, emit
ter) bedoeld; Rx (x=B,C,E) is gebruikt om externe weerstanden
aan te geven. Voor de fluctuaties in de basis-, collector- en
emitterstromen hebben we de volgende uitdrukkingen [2]:

(2. 7 )

(2 • 8 )

( 2.9 )

(2.10)

Hierin is gm=dIc/dVbe de transconductantie, r:t=dVbe/dI B is de in
gangsweerstand, ~Ibe en ~Ice zijn de spontane fluctuaties in de
basis- en collectorstroom bij constante Voo en ~VooN is de fluc
tuatie in Voo veroorzaakt door de Nyquistruis in RB' r b, RE en
re. De spontane weerstandsfluctuaties in de serieweerstanden
van basis en emitter worden aangeduid met ~rb en ~re. De spec
trale ruisintensiteit van ~VbeN wordt gegeven door:

(2.11)

In (2.9) hebben we aangenomen dat Ic onafhankelijk is van VbC
(het Early effect wordt verwaarloosd). Meestal bestaan de
spectrale ruisintensiteiten van ~I~ en ~Ice alleen uit schroot
ruis en I/f ruis:
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(2. 12)

S = 2qI +Sl/[
I CII c I cs

Combineren we de vergelijkingen (2.7) tiro (2.10) dan kunnen we
de fluctuaties in IE' Ic en 18 als volgt uitdrukken:

ÀI = ~Ib+RB+Ie+REJÀIbe+[Ilf+Ib+RB+Ie+REJ~

c RB+Ib+IlI+(~+1)(RE+Ie)

-=11IBÀIb+IEÀIe-À V~J
R B+I b + I lt +(~+1)(RE+Ie)

= JIlf+~(Ie+RE)JÀIbe-[Ie+RE]ÀIce-I~Ib-IEÀIe+ À V~
R B +r b +Ilt +(~+1)(RE+I e)

(2.14)

(2.15 )

Voor de spanningsfluctuaties aan de contacten hebben we de
volgende relatie:

x = C,B,E (2.16)

In bovenstaande relatie is f!Vx
N de fluctuatie in Rx gemeten

over open klemmen. Wanneer we nu de spectra gaan berekenen dan
verkrijgen we:

(2.17)

De laatste term komt voort uit de correlatie in de termen f!Vx
N

en àVoo
N in de uitdrukkingen voor àlx (2.7 tlm 2.10):

In bovenstaande relaties houdt het minteken verband roet het
feit dat een positieve Nyquist spanningsfluctuatie in RE en ~

leidt tot een negatieve fluctuatie in Voo. Indien de ruisbron
nen ongecorreleerd zijn verkrijgen we:
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S = R.~[Ilf -P(Ib+RB)]2SIbe +R~[I1t +Ib+RB]2SIce +(P +1)2R~[I~Srb+I~Sre]
VE Z2

(2.18 )

S = fPR~[Ib+RB+Ie+RE]2SIbe+R~[I.+Ib+RB+Ie+RE]2SIc.+p2R~ I;Srb+I~Sre
~ Z2

(2. 19)

= R;[Ilf +P(Ie+REWSIbe+R;[Ie+RE]2SIce+R~[I;Srb + I~Srel
Z2

(2.20)

(2.21)

De spectrale ruis intensiteiten Slee en Sibe kunnen schrootruis,
l/f ruis en soms Random Telegraph Signal ruis (RTS) bevatten.
De spectrale ruis intensiteiten Sre en Srb kunnen l/f ruis,
generatie-recombinatie ruis (G-R) en RTS ruis bevatten. In
ieder geval hebben de weerstanden rb en re Nyquist ruis.

Literatuur
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3 De transistoren

3.1 De subilo transistoren

Er zijn metingen verricht aan 3 verschillende groepen transis
toren. Een van deze groepen wordt gevormd door zogenaamde
subilo transistoren. Wij hebben slechts gebruik gemaakt van
transistoren van 1 wafer, wafer 14, waarvan de bulk-sheet
weerstand Pb=3,49 ka/square (pinched base) en waarvan de sheet
weerstand tussen bulk en contact Pe=446 n/square. In figuur 3.1
is de structuur van de transistoren weergegeven.

n
n-epi

Figuur 3.1: structuur van de subilo transistoren.

De maskermaten van de verschillende transistoren zijn gegeven
in tabel 3. 1.
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Tabel 3.1: De afmetingen van de subilo transistoren (maskerma
ten)

type H te (JJm) Lte=Ltb (JJm) Htb (JLm) H tc (JLm) L tc (JLm)

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

Voor de feitelijke afmetingen van de transistoren moeten de
maskermaten nog als volgt gecorrigeerd worden:

H ce = H ce masker-0,2 J.Lm

H ce = H ee masker +4,6 J.Lm

L ce = L ce masker -4 , 0 J.Lm

L Cb = L Cb masker - 3 , 6 J.Lm

Lee = Lee masker +4,6 J.Lm

(3.1)

De transistoren zijn ondergebracht in 2 verschillende 16-pins
IC's.

3.2 De polysilicon transistoren

Een tweede groep transistoren waaraan we onderzoek gedaan
hebben wordt gevormd door zogenaamde polysilicon transistoren.
Dit zijn transistoren waarvan de emitter bestaat uit monokris
tallijn en polykristallijn silicium gescheiden door een oxyde
laag. Evenals de subilo transistoren zijn de polysilicon tran
sistoren ter beschikking gesteld door Philips Electronics.

De transistoren zijn afgemonteerd van verschillende "dies" van
verschillende wafers. De gebruikte wafers worden door Philips
Electronics aangeduid als wafer 2 (E21l06-10) en wafer 3
(E21106-6). De emitter maskermaten van de transistoren zijn
terug te vinden in tabel 3.2.
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Tabel 3.2: Emitter maskermaten (Hte*Lte ) van de polysilicon
transistoren.

wafer "die" transistor Hte*Lte (p,m2)

2 A, B, C, 0 E9 2*3

2 A, B, C, 0 G10 2,5*5

2 A, B, C, 0 G14 2,5*100

2 A, B, C, 0 C8 1,5*2

2 A, B, C, 0 G12 2,5*20

2 A, B, C, 0 G9 2,5*3

2 A, B, C, D K10 4,0*5,0

2 A, B, C, 0 L10 5,0*5,0

2 A, B, C, 0 N12 20*20

2 A, B, C, 0 014 50*100

2 A, B, C, 0 P14 100*100

2 6 2-6A[C13] 1,5*50

2 6 2-6B[G13] 2,5*50

2 6 2-6B[M13] 10*50

3 7 3-7A[C13] 1,5*50

Van de "dies" A, B, C en 0 van wafer 2 zijn steeds dezelfde
geometrieën afgemonteerd. De sheetweerstanden (bulk-sheetweer
stand) van deze "dies" zijn niet precies bekend (22 knjsquare
~ ~h ~ 28 knjsquare). Voor de grootte van de sheetweerstanden
van "die" 6 van wafer 2 en van "die" 7 van wafer 3 geldt
respectievelijk Rsh=19 knjsquare en Rsh=15 knjsquare.

Ook op de in tabel 3.2 vermelde maskermaten moeten weer cor
recties worden uitgevoerd om de feitelijke afmetingen van de
transistoren te verkrijgen:

Hte = Hte masker-1, 2~m (3.2)

3.3 De transistoren met meerdere emitters (vinqerstructuur)

De derde groep transistoren waaraan onderzoek is gedaan, is
een groep transistoren met meerdere emitters (vingerstructuur)
die ter beschikking is gesteld door DIMES. Deze groep bestaat
uit 3 verschillende typen die worden aangeduid als transistor
A, transistor B en transistor G. Van elk type hebben we 3
exemplaren tot onze beschikking gehad. specificaties van deze
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transistoren zijn te vinden in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Specificaties van de transistoren afkomstig van
DIMES.

Grootheid transis- transis- transis-
tor A tor B tor G

Aantal emitters 30 30 12

Breedte emitters (JLm) 0,3 O,S 6,0

Lengte emitters (JLm) 20 20 20

Breakdown EB (V) (IE=10JLA) 3,3V 4,OV 4,3V

Breakdown CE (V) (Ic=10mA) 16V 14V 11,6V

Breakdown BC (V) ( I c=10JLA) 24V 23,SV 17V

Remitter (0) (IE=100mA) 0,S50 0,600 0,400

Rbase (0) (IB=100mA) 40 ? SO ? 200 ?

I B (J.LA) (IE=1SmA, VcE=IV) 300J.LA 187,SJLA 7SJLA

Hfe (IE=15mA, VcE=1V) 50 80 200

Literatuur

[1] Hanssen, B.J.J.
RUIS IN BIPOLAIRE TRANSISTOREN.
Faculteit der Elektrotechniek, Technische Universiteit
Eindhoven, 1993. Afstudeerverslag.
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4 De meetopstellingen

4.1 De meetopstelling voor de I-V-metingen

Van de transistoren zijn de IB-VBC en de Ic-VBckarakteristieken
gemeten. Aan de verschillende transistoren hebben we metingen
uitgevoerd in 2 configuraties: een common-emitter configuratie
en een cornmon-collector configuratie. Schema' s van de beide
configuraties staan in figuur 4.1.

of

6V

(I)

c

Sv.
C

c

(2)

Figuur 4.1: Schema's van de common-emitter (1) en common
collector (2) meetschakelingen.

In de cornmon-emitter meetschakeling wordt geen externe emit
terweerstand aangelegd (Re=O) en worden als externe basisweer
stand grote weerstandswaarden gekozen (Rs is variabel). Re
wordt zodanig gekozen dat de collector-basis junctie in sper
blij ft (VcB;;::lV). In de cornmon-collector meetschakeling worden
grote weerstandswaarden gebruikt als externe emitterweerstand.
Re is variabel en dient voor het instellen van de stroom. In
deze configuratie zijn de externe basis- en collectorweerstand
relatief klein.

4.2 De meetopstelling voor de ruismetingen

Voor de ruismetingen zijn ook weer common-emitter en common
collector meetschakelingen gebruikt. Om de spectrale intensi
teit van de ruis in de spanning op een bepaalde plaats in een
van de schakelingen te kunnen meten is de meetschakeling van
figuur 4.2 gebruikt.
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Figuur 4.2: Het aanvullende meetschema voor de ruismetin
gen.

Het ruissignaal wordt na versterking toegevoerd aan een spec
trum analyzer (lHz-100kHz) waarmee het frequentiespectrum van
de ruis gemeten kan worden. De oscilloscoop dient om het
signaal te controleren op storing. De versterker versterkt het
signaal met een factor 103 • De gemeten spectra kunnen geplot
worden met een aan de spectrum analyzer gekoppelde plotter.

4.3 De gebruikte apparatuur

Er is bij de metingen gebruik gemaakt van de volgende appara
tuur:

Keithley 197A microvolt DMM, serienr. 495087, TU nr. EV
0352
Keithley 177 microvolt DMM, serienr. 470120, TU nr. EV
0346
Keithley 155 microvoltmeter, serienr. 1-13315, TU nr. EA
0542
Advantest R9211E digital spectrum analyzer, serienr.
92020247, TU nr. EV 0343
Philips PM3232 oscilloscoop, serienr. 930712, TU nr. EV
0222
Brookdeal 5004 ultra low noise preamplifier, serienr.
088, TU nr. EV 0346
Brookdeal 5004 ultra low noise preamplifier, serienr.
063, TU nr. EV 0283

Voor het meten van correlaties in twee ruissignalen gaan we
als volgt te werk: de twee ruissignalen worden eerst versterkt
en vervolgens aan de spectrum analyzer toegevoerd. We hebben
hiervoor dus twee ultra low noise preamplifiers nodig.

4.4 De uitdrukkingen voor de spectrale intensiteit van de ruis
in common-collector en common-emitter configuratie

In de common emitter configuratie is Svc gemeten en in de
common collector configuratie is SVE gemeten. De in paragraaf
2.2 bepaalde ruisformules die betrekking hebben op de in
figuur 2.2 getoonde algemene configuratie kunnen afhankelijk
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van de te beschouwen situatie nog enigszins vereenvoudigd
worden. Wanneer in common-emitter configuratie geldt
RB»rlt+rb+(13+1) (RE+re ) kan men uitdrukking 2.19 als volgt bena
deren [1]:

Voor de in een common-collector
situatie dat RE»re+(RB+rb+rlt)/(13+1)
eenvoudigen tot [1]:

(4.1)

configuratie gebruikelijke
kan men formule 2 .18 ver-
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5 De I-V-karakteristieken

5.1 De resultaten van de meting van de I-V-karakteristieken

Van de verschillende transistoren zijn 18 en Ic als functie van
VBE gemeten. De I-V-karakteristieken van de polysilicon tran
sistor P14 van "die" C zijn als voorbeeld afgebeeld in figuur
5.1.

1.-01

1.·02

1.-0S

1.-04

g 1.-05
2
ai 1.-08

1e-07

1.·0S

1.·09

1.·10
0.44 0.50 o.so

+
+ + 18 (A)

r:. IC (A)

0.70 0.80

VBEM

Figuur 5.1: De I-V-karakteristieken van polysilicon tran
sistor P14 van "die" C bij T=296 K.

uit de I-V-karakteristieken kan men informatie verkrijgen met
betrekking tot de stroomversterkingsfactor B en de ideali
teitsfactor n. Wanneer V~ voldoende groot is (V~»30mV) geldt
voor de idealiteitsfactor n van de basisstroom de volgende
relatie:

(
qV"" )

I = I e nkT_1
B BO (5.1)

Bij het bepalen van de idealiteitsfactor moet men wel rekening
houden met de spanningsval over de interne weerstanden re en rb
van de transistor: VBE-V~=IBrb+IEre (Zie figuur 4.1). Voor de
onderzochte transistoren bleek te gelden n~l.

Voor de stroomversterkingsfactor B hebben we de volgende
uitdrukking:

(5.2)
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uit de I-V-karakteristieken kan men gemakkelijk de statische
stroomversterkingsfactor bepalen: Bs=Ic/IB • Slechts wanneer Bs
in een zeker stroomgebied redelijk constant is geldt Bs~B.

Wanneer dit niet het geval is kUQnen grote verschillen optre
den tussen Bs en B. Aangezien bij de polysilicon transistoren
en de transistoren van DIMES Bs nogal varieerde in het be
schouwde stroomgebied hebben we voor deze transistoren de
meetresultaten van de witte ruis gebruikt om B te bepalen (zie
ook paragraaf 6.2).

5 _2 De bepaling van rb en re-

Met behulp van de meetresultaten van de witte ruis in common
collector configuratie hebben we de grootte van rb+re van een
aantal polysilicon transistoren bepaald (zie ook paragraaf
6.1). De meetresultaten staan in tabel 5.1.

Tabel 5.1: De waarde van rb+re van enige polysilicon transisto
ren.

transistor rb+re (n)

2-6A[C13] 319

2-6B[GI3] 408

2-6B[MI3] 530

3-7A[C13] 304

E9 ("die" A) 11,4k

KIO ("die" A) 5,94k

LI0 ("die" A) 6,14k

N12 ("die" A) 2,16k

014 ("die" A) 866

P14 ("die" A) 1,57k

uit een vergelijking van de meetresultaten van de I-V-metingen
(VBE-Vbe=IBrb+IEre) en de ruismetingen volgt rb»re. Dit is ook te
verwachten gezien de lagere dope van de basis.

Evenals bij de subilo transistoren [1] veronderstellen we dat
bij de polysilicon transistoren de basisweerstand uit 2 delen
bestaat; het eerste deel (rb1) wordt bepaald door het halfge
leidermateriaal met lengte Waan weerszijden van de emitter,
het tweede deel (r~) wordt bepaald door het halfgeleidermate
riaal onder de ernitter (pinched base) [1]. Een schets hiervan
staat in figuur 5.2.

18



5

2~:/.

Figuur 5.2: Een doorsnede van een polysilicon transistor
waarin beide delen van rb zijn aangegeven.

Voor een structuur zoals is aangegeven in figuur 3.1 kan men
de volgende relatie voor rb afleiden die we ook willen toepas
sen op de polysilicon transistoren [1]:

(5.3)

In figuur 5.3 staat van een aantal transistoren van "die" A
Lterbtot uit tegen Hte . uit de helling van de grafiek is af te
leiden: Pb=17kn/square; uit de asafsnijding met de y-as is de
grootte van rbl te bepalen: rb1=12*103/Lte .

18+0288+0188+0148+0128+01
0'-----""-------'-------'--------'--------'

o

ê
:1

È.
Ë 18+05
.D..•.!
....I

20+05 .--------------------------,

Hte (IJm)

Figuur 5.3: Lterbtot als functie van Hte voor een aantal
polysilicon transistoren van "die" A.

Van de subilo transistoren zlJn de interne basisweerstanden
reeds eerder bepaald [1]. Van de transistoren die door DIMES
ter beschikking zijn gesteld hebben we vanwege het feit dat de
te meten ruisniveaus te laag waren in vergelijking met de
achtergrondruis van de apparatuur de interne basisweerstand
niet kunnen bepalen.
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6 De ruis in de maagdelijke transistoren

6.1 De witte ruis in common-collector configuratie

Van de verschillende ruisbronnen hebben we alleen de l/f ruis
en de witte ruis uitgebreid beschouwd. Wanneer we de ruiscom
ponenten opsplitsen en in formule 4.2 alleen de uitdrukkingen
voor de witte componenten invullen dan verkrijgen we de vol
gende relatie:

(6.1)

Zolang gm-1»rb+Rg is de tweede term dominant ten opzichte van
de eerste, omdat Ic van de onderzochte transistoren steeds veel
groter is dan I B (Bs»l). Voor grotere waarden van Ic kan de
laatste term overheersen: de spectrale ruis intensiteit is in
dit stroomgebied onafhankelijk van de stroom. We hebben nu een
mogelijkheid om de waarde van rb+re te bepalen (zie tabel 5.1).
Een voorbeeld van een dergelijke meetresultaat is afgebeeld in
figuur 6.1. Bij lage stromen geldt SVE~2kT/gm-IE-1 en bij hogere
stromen geldt SVE:::::4kT (Rg+rb+re ) -IE

O
•

, ..15 r------------------------,

+

, ..18

+ +

18-021&-03'e-041e-051e-08

, ..17 L...-.................................L...-......................................L..---'--........................L..--'--........................L---'--'---'-'u...LUJ

1e-07

IE (A)

Figuur 6.1:
functie van
(Rg=390n) .

De witte
IE van

ruis aan het emittercontact als
polysilicon transistor 2-6B[M13]

6.2 De witte ruis in common-emitter configuratie

Als uitdrukking voor de ruis Svc in common-emitter configuratie
kunnen we vergelijking 4.1 gebruiken. Indien we ook in deze
situatie slechts de witte componenten van de spectra van de
verschillende ruisbronnen beschouwen krijgen we de volgende
relatie:
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(6.2)

Wanneer B en Bs voldoende groot zijn (B»1 en Bs»1) en wanneer
Rc»2kT/qB2I B hebben we een mogelijkheid om B te bepalen. Deze
mogelijkheid is gebruikt bij de polysilicon transistoren en
bij de transistoren van DIMES.

6.3 De l/f ruis in common-collector configuratie

Voor de 1/f ruis aan het emittercontact in een common-collec
tor configuratie kunnen we de volgende relatie ontlenen aan
formule 4.2:

(6.3)

Wanneer de bijdrage van Slbe'/f dominant is moet er een minimum
in de grafiek ontstaan wanneer men SVE'/f uitzet tegen IE wanneer
gm-'=rb+RB. Verder zijn de ruisbijdragen van de basis- en emit
terweerstand mogelijk van elkaar te onderscheiden aan de hand
van de stroomafhankelijkheid (bij niet constante B): indien de
ruis verband houdt met rb dan is de ruis evenredig met I B

2 ,

indien de ruis verband houdt met re dan is de ruis evenredig
met I E

2 •

6.4 De l/f ruis in de common-emitter configuratie

Voor de I/f ruis aan het collectorcontact in een common-emit
ter configuratie kunnen we de volgende relatie ontlenen aan
formule 4.1 [1,2J:

(6.4)

De eerste twee termen (de termen met Slbe'/f en Slce1/ f ) verhouden
zich zodanig tot elkaar dat Sibe'/f een factor B2 versterkt naar
buiten komt in vergelijking met Slce'/f. Verder zijn de termen
met Srb en Sre als regel goed te onderscheiden van de overige
termen omdat in de gebruikte meetopstelling (zie figuur 4.1)
geldt RgIB ~ 5V en dus I B - RB-': deze termen zijn dus bij con
stante B evenredig met I B

4 (IE
4). De eerste twee termen bleken

bij de onderzochte transistoren op zijn hoogst kwadratisch te
zijn in IB. Om te bepalen of voor een bepaalde (klasse) tran
sistor(en) de term met Slbe'/f danwel de term met Slce1/f domineert
kan gebruik gemaakt worden van de resultaten van de ruismetin
gen uit de beide configuraties: de bijdragen van Slbe'/f en Slce1

/
f

verhouden zich verschillend ten opzichte van elkaar in de
formules 6.3 en 6.4.
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6.5 Resultaten van de metingen van de l/f ruis

Wanneer we de resultaten van de ruismetingen van de polysili
con transistoren in beide configuraties met elkaar ver~elijken

dan kunnen we concluderen dat voor kleine stromen Sibe If domi
nant is over Slce'/f. De laatste 2 termen in formule 6.3 kunnen
bij grote stromen een rol gaan spelen. De term met Srb ligt dan
het minst voor de hand. We beschouwen daartoe de vergelijking
van Hooge [1]:

2aHrb=
Nf

(6.5)

N is het effectieve aantal ladingsdragers in de basis en aH is
de constante van Hooge.

Wanneer de extra ruis toegeschreven wordt aan de term met S~

resul teert dat in grote waarden van aH (10-2 :5 aH :5 10-'). Sre
wordt bepaald door de ruisbijdragen van het polykristallijn
silicium (Sr/os.), het monokristal I ij n silicium (Srem.s.) en het
oxydelaagje (SreOX

): Sre = Sr/,so+Srem,s·+Sreox. Wanneer we de extra
ruis volledig toeschrijven aan het monokristallijn silicium of
aan het polykristallijn silicium resulteert dat eveneens in te
grote waarden van aH. De extra ruis kan echter wel worden
toegeschreven aan SreOX [4]. Samenvattend concluderen we dat de
t t 1/f d'ermen me SI~ en S~ om1neren.

Bij de polysilicon transistoren blijkt Slbe'/f- IB2. Een voorbeeld
hiervan staat afgebeeld in figuur 6.2 (transistor LID van
"die" A).

1e-18 ...---------------------+---.

1e-19

.....
~ 1e-20

~
jO

ëii 1e-21

1e-22

18-0418-0518-08

1e-23 '----_-'----'---'---'--"-'....L..LJ'---_"'-----....1.-.L.......L--'--"---U-l__'----'---'-J..--'--"---U-l

18-07

18 (A)

Figuur 6.2: Sibe'/f bij 1Hz als functie van I B van polysi
licon transistor LID van "die" A.

We hebben de resultaten voor Sibe1/f van de polysil icon tran-
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sistoren gebruikt om de geometrie-afhankelijkheid van SIoo1/ f van
deze transistoren te bepalen. Indien de ruisbronnen homogeen
verdeeld zijn over het emitteroppervlak en ruimtelijk ongecor
releerd zijn dan geldt voor de oppervlakteafhankelijkheid van
de ruis [2~3]:

(6.6)

Aangezien in dit geval k=2 zouden we kunnen verwachten dat
SIOOllf omgekeerd evenredig is met het emitteroppervlak A. Het
resultaat staat voor enige transistoren van "die" A en "die" 6
aangegeven in figuur 6.3.

18·08 ,..-------------------,

18+02 18+03 18+04,.+00 18+01

1••12 L-~~"--...................uJ....___'_'....................__'_....................__'_....................,

18-01

18-08

-...:J: + die A-.......
C'I 1.·10
IC t:. dl. 8
~
ij)

1e-11

A (11m2)

Figuur 6.3: Sloo11f/IB
2 bij lHz als functie van het emitter

oppervlak A voor transistoren van "die" A en "die" 6.

Te oordelen naar figuur 6.3 voldoen de meetresultaten inder
daad aan formule 6.6 met k=2 en we concluderen derhalve dat de
ruisbronnen onderling ongecorreleerd zijn en homogeen verdeeld
zijn over het emitteroppervlak.

Vervolgens kan men door het deel van de SVE'/f-Ickarakteristiek
(common-collector) te beschouwen dat evenredig is met I E2

(IE>1*IO-4A) de grootte van Sre bepalen. Voor een aantal tran
sistoren (kleine geometrieën) is dit gedaan. Als de ruisbron
nen homogeen over het emitteroppervlak verdeeld zijn zal voor
de relatieve ruis in re gelden:

- A -1 __ S - A -3 wegens r - A-1
r. e (6.7)

De resultaten van de bepaling van Sre als functie van het
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emitteroppervlak A staan afgebeeld in figuur 6.4.
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1• .09
11-01 18+00 18+01 1e+02

A (11m2)

+ die A

t> die 8

Figuur 6.4: S~ bij f=lHz als functie van het emitterop
pervlak A voor 4 polysilicon transistoren (E9 en Ll0 van
"die" A en 2-6A[C13] en 2-6B[M13] van "die" 6).

Te oordelen naar figuur 6.4 voldoen de meetpunten aan verge
lijking 6.7. Ook wat Sre betreft zijn de ruisbronnen dus homo
geen verdeeld over het emitteroppervlak.

Van de transistoren van DIMES hebben we alleen de ruis in
common-emitter configuratie kunnen meten (in common-collector
configuratie waren de te meten l/f ruisniveaus te laag in
vergelijking met de witte ruis en de achtergrondruis van de
apparatuur). Wat de l/f ruis betreft bleek de term met Sloo1/ f te
domineren. Wanneer namelijk de term met Slce1/ f zou domineren dan
had de l/f ruis in common-collector configuratie duidelijk
meetbaar moeten zijn. Voor de transistoren A en G vinden we:
Sloo1/f-1oo1,S. De resultaten van de ruismetingen aan de transisto
ren van DIMES zijn samengevat in tabel 6.1.

Tabel 6.1: De resultaten van de bepaling van SIOO van de tran
sistoren van DIMES (f = lHz).

transistor type Sloo1/ f/Ioo1,S (Ao,s/Hz)

A 7,12*10- 12

G 1,55*10.13

De metingen aan de subilo transistoren zijn reeds eerder
uitgevoerd en de resultaten zijn beschreven in [2].

6.6 De correlatiemetingen

Omdat we vermoedden dat het oxydelaagj e van de polysilicon
transistoren (een deel van) de bron van zowel Sre als SIOO1/f
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bevat hebben we correlatiemetingen uitgevoerd. We wilden
onderzoeken of de ruisbron'nen van Sre en SIbe l

/
f in het oxyde

.laagje gecorreleerçi zi jn. .We hebben daartoe geprobeerd de
waarde van de gecorreleerde spectrale component van de ruis
S!~, n te bepalen. Omdat uit voorgaande beschouwingen bleek dat
in de ruisformules de termen met SIbeI/f en Sre domineren be
schouwen we de fluctuaties ~IE' ~Ic en ~Ia slechts als functie
van ~I~ en ~re. Met behulp van 2.13 tlm 2.15 vinden we:

( 6. 8)

(6.9)

(6.10)

We hebben geprobeerd om de relaties 6.8 tlm 6.10 zodanig met
elkaar te combineren dat de term met de gecorreleerde compo
nent ~I~~re zo groot mogelijk wordt ten opzichte van de beide
andere termen met (~I~)2 en (~re)2. Het is het meest gunstig om
vergelijking 6.8 en 6.10 met elkaar te combineren, waarbij RB
zodanig gekozen moet worden dat r~=B(rb+RB). Dit betekent
namelijk dat in de uitdrukking voor de spectrale intensiteit
van de gecorreleerde component in de spanningsfluctuaties
Sn,val/f de vri j grote term met SIbeI/f volledig onderdrukt wordt.
Verder is dan ook de term met Sre zo klein mogel i jk (kleiner
dan wanneer de formules 6.8 en 6.9 met elkaar gecombineerd
worden). We verkrijgen nu de volgende relatie:

(6.11)

We willen de term met Sre minimaliseren ten opzichte van de
term met S!be, re. Wanneer we de beide termen op elkaar delen
krijgen we:
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met

Hierbij is gebruik gemaakt van de voorwaarde dat rlt=B (rb+Re) en
er is verondersteld dat Bs ,., B. Om SIbe, re te kunnen meten moet
het quotiënt B groter dan 1 zijn. Dit kan men proberen te
bereiken door Re enlof RE groot te kiezen. We hebben RE groot
gekozen. Wanneer we RE » Re+rb+re kiezen geldt voor IE: IE",vbatt/RE
waarbij Vbatt de batterijvoeding in het basis-emittercircuit is.
Voor rit krijgen we nu de volgende relatie:

In = (6.12)

Reeds eerder hebben we een andere voorwaarde voor rit gebruikt
om de term met SIbel/f te onderdrukken in de uitdrukking voor
SVE, vel/f

: rit = (rb+RB). Combineren we deze voorwaarde met 6.12
dan vinden we:

R = qVbatt(I +R )
E kT b B

(6.13)

De keuze voor een waarde van RE is dus afhankelijk van de keuze
voor de waarde van RB'

Omdat RE » RB+rb+re geldt Z ,., (B+l) (RE+re). De uitdrukking voor
Svo vel/f kunnen we hiermee nog enigszins vereenvoudigen:

Voor de gecorreleerde component
gelden:

S van S l/f en S moetIbe, re I be re

(6.14)

Indien de ruissignalen volledig gecorreleerd zijn geldt het
gelijkteken. Dit vormt een bovengrens.

We hebben bij een aantal instelpunten van transistor 3-7A[C13]
geprobeerd om SIbe, re te meten, maar telkens blijken andere
rui stermen te domineren. Een term met SIbe1/f zou bi jvoorbeeld
van invloed kunnen zijn omdat in de prakti jk niet helemaal
voldaan kan worden aan de voorwaarde rit (rb+RB ) omdat de
groottes van de verschillende factoren niet exact bekend zijn.
Daarnaast kan mogelijk ook de in de formules 6.8 tlm 6.10 ver-
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waarloosde term met SIce1
/

f domineren. Wanneer we namelijk de
gemeten ruis toeschreven aan SIoo, re bleek het resultaat steeds
groter te zijn dan op grond van formule 6.14 voorspeld kon
worden. We hebben dus op deze wijze de grootte van SIoo re niet
kunnen bepalen. '
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7 Ruismetingen bij hogere temperaturen

7.1 Theoretische afleiding van het temperatuurafhankelijke
gedrag van de ruis van de subilo transistoren

Als men de basisstroom van een bipolaire transistor beschouwt
dan kan men hierin 2 componenten onderscheiden die op ver
schillende wijze van V~ afhangen. Wanneer men de formules 2.1
t/m 2.6 uit paragraaf 2.1 beschouwt kan men de componenten als
volgt opdelen [1]:

(7.1)

(7.2)

(7.3)

I Bi noemen we de ideale basisstroom en I Bni noemen we de niet
ideale basisstroom. In moderne transistoren met een dunne
basis wordt de ideale basisstroom gedomineerd door I4. Voor de
spectrale ruisintensiteiten die behoren bij de beide stromen
kunnen (gebaseerd op beweeglijkheidsfluctuaties) de volgende
vergelijkingen worden afgeleid [6]:

(7.4)

(7.5)

In bovenstaande formules is p(x) de gatenconcentratie op
positie x in figuur 2.1.

uit eerdere ruismetin~en is voor de maagdelijke subilo tran
sistoren gevonden SI~1 f-IB=IBi-eqv~/kT wanneer er nog geen sprake
is van current crowding (we beschouwen het stroomgebied waarin
I Bi de dominante basisstroomcomponent is) [2]. We kunnen ons nu
afvragen of de bron van deze l/f ruis zich bevindt in IBi of in
I Bni . Bevindt de bron zich in I Bi dan moet gelden
SI~1/f-IBi-eqv~/kT. Bevindt de bron zich in IBni dan moet gelden
SI~1/f-IBn/-eqv~/kT. Dit laatste komt niet overeen met formule
7.5: indien SI~1/f-IBni2 vormen beweeglijkheidsfluctuaties niet
de bron van de ruis.

Indien bij lagere basisstromen I Bni gaat domineren en indien in
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dat stroomgebied blij ft gelden Sibel/f_eQVbe/ kT dan kan Sibel/f als
functie van I B behoorlijk gecompliceerd worden. In het stroom
gebied waarin I Bni de basisstroom domineert geldt
Slbe'/f-IB2~IBni2-eQVbe/IcT en in het stroomgebied waarin IBi de basis
stroom domineert geldt S lbe1/f-IB~IBi-eqVbe/IcT. Een schets hiervan is
afgebeeld in figuur 7.1.

ca
H
0"
o-

~co

~ i,...::.... ...

Figuur 7.1: Schets van Slbe1/ f als functie van IB'

Voor I Si en lBni als functie van de temperatuur geldt in goede
benadering:

(7.6)

Omdat I Bi en IBni op verschillende W1J ze van de temperatuur
afhangen kan men de verhouding tussen de beide stroomcomponen
ten wijzigen door de temperatuur te veranderen. We zijn nage
gaan of we door het aan elkaar relateren van de verandering in
I B en de verandering in Slbe'/f bij toenemende temperatuur konden
bepalen welk van beide stroomcomponenten de bron van de ruis
bevat. Immers indien I Bi de bron bevat moet voor toenemende
temperatuur gelden Slbe1/ f (T) -lBi (T) ~ indien IBni de bron bevat
moet gelden Sibel/f (T) - l Bni

2 (T) .

Voor de temperatuurafhankelijkheid van Slbe1/ f verkrijgt men de
volgende relaties:

(7.7)

Voor de temperatuurafhankelijkheid van de ruis maakt het dus
niet uit welk van de beide stroomcomponenten de bron bevat.
Dit betekent dat we op deze wijze niet kunnen bepalen welk van
beide stroorncomponenten de bron van de ruis bevat. Toch hebben
we metingen uitgevoerd aan een aantal subilo transistoren.
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7.2 Meting van de temperatuurafbankelijkheid van de ruis van
subilo transistoren

In figuur 7.2 is Slbe1/ f van subilo transistor FDZ01224 uitgezet
als functie van Ia bij verschillende temperaturen (T=293K,
T=383K en T=423K) •

1.·18

1.·19

-H 18·20::c
N'
<...
111

18-21Cl)

18-22

18·23
1.-07 1.·08 1.·05
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1.·04 1.-03

Figuur 7 _2: Sibe1/f als functie van Ia van subilo transistor
FDZ01224 bij verschillende temperaturen (T=293K, T=383K
en T=423K) .

Als voor Ia en Sibe1/f als functie van de temperatuur geldt
Ia=Iai-n/eQVbe/lcT en Slbe'/f-ni 2e QVbe/lcT dan moeten de ruiskrommes bij
verschillende temperaturen over elkaar blijven vallen. Aan
figuur 7.2 te zien neemt de ruis echter toe bij hogere tempe
raturen. De toename van de ruis kan toegeschreven worden aan
de temperatuurafhankelijkheid van Dp en aH in formule 7.4.

7.3 Meting van de temperatuurafhankelijkheid van de ruis van
polysilicon transistoren

Voor de maa~delijke polysilicon transistoren hebben we gevon
den dat Slbe' f-Ia

2=Iai2 (paragraaf 6.5). Op grond van beweeglijk
heidsfluctuaties verwachten we echter Slbe'/f-Ia=Iai. De gemeten
ruis zal dus een andere oorzaak hebben.

In een polysilicon transistor moeten gaten door het oxyde
laagje tunnelen dat het monokristallijn silicium scheidt van
het polykristallijn silicium; zij moeten hierbij een zekere
energiebarrière overwinnen. Het gemeten verband tussen Sibe1/f en
Ia kan mogelijk toegeschreven worden aan fluctuaties in de bar
rièrehoogte [5]. Indien deze fluctuaties inderdaad de domi
nante ruisbron vormen moet Slbe1/ f als functie van Ia nauwelijks
van de temperatuur afhangen. We zijn dit experimenteel nage
gaan. De resultaten van de metingen aan polysilicon transistor
L10 ("die" C) staan afgebeeld in figuur 7.3.

31



111·17

lB-18

+ T-20SK........ 18-19
~ f!I. T-S!SK
:5.
111

18-200 0 T-a78K

1.·21

18·22
'.-07 18·08 1.·05 1.04

IB (A)

Figuur 7.3: Slbe1
/
f als funcie van I B voor polysilicon tran

sistor LIO ("die" C) bij verschillende temperaturen
(293K, 333K en 373K).

Te oordelen naar de resultaten van figuur 7.3 verandert de
ruis nauwelijks bij toenemende temperatuur. Het zou dus inder
daad zo kunnen zijn dat de fluctuaties in de barrièrehoogte
wat betreft de fluctuaties in de basisstroom domineren.
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8 Het stressen van subilo transistoren

8.1 De methode van stressen

Wanneer men een basis-emitterovergang van een bipolaire tran
sistor met een redelijk grote spanning gedurende enige tijd in
sper zet dan neemt men veranderingen in de I-V-karakteris
tieken en de ruis waar [ 1,2,3]. We hebben met enkele subilo
transistoren dergelijke stress-experimenten uitgevoerd om te
bepalen welk verband er bestaat tussen de verandering in de I
V-karakteristieken en de verandering in de ruis. We hebben de
stress-experimenten uitgevoerd met een opstelling zoals die
schematisch staat afgebeeld in figuur 8.1.

Figuur 8.1: Schema van de stress-opstelling.

De voorweerstand Rv dient om een fatale doorslag van de basis
emitterovergang tegen te gaan. De stress-spanning Vs wordt
aangebracht over de basis-emitterovergang van het transistor
in serie met de voorweerstand. De collector blijft open.

We hebben gedurende een zekere tijd gestresst waarin we de
spanning Vs constant hielden. Na meting van de I-V-karakteris
tieken en de ruis hebben we Vs vergroot waarna we wederom
gedurende zekere tijd hebben bijgestresst. Dit hebben we voor
verschillende transistoren een aantal keren gedaan.

8.2 De verandering van SItlellf als functie van IR onder invloed
van stress

Middels stressen is het mogelijk om de niet-ideale basisstroom
I Bn; te vergroten ten opzichte van de ideale basisstroom IBi
[1,2]. Net als bij de metingen bij hogere temperaturen kunnen
we proberen om de verandering van de ruis ÄS 1bel/f te relateren
aan de verandering in I Bn; na stress. Op deze wij ze kunnen we
mogelijk bepalen of IBni de bron bevat voor de (extra) ruis.
Voor de maagdelijke subilo transistoren vonden we Slbe'/f_eqVbe/kT.
Bevindt de bron van deze I/f ruis zich in I Bni dan moet gelden
Slbe1/f-1Bn/ (zie para?raaf 7.1). Nemen we aan dat door het
stressen I Bn; en Sloo1/ qua grootte veranderen maar dat de ruis
niet qua aard verandert (er wordt geen andere ruisbron gecre
eerd) dan verwachten we dat blij ft gelden ~Slbel/f_eqVbe/kT.

Zoals reeds eerder vermeld is in para~raaf 7.1 kan door een
toename van I Bni het verband tussen Sibe If en Ia anders worden,
met name als I Bni de basisstroom Ia domineert. Er geldt in dat
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8.3 Resultaten van 4e ~etinqen aan subilo transistoren na
stressen

Van de subilo transistoren hebben we tijdens het stressen de
stress-stroom IR als functie van de spanning over de basis
emitterovergang VR gemeten. IR varieerde enigszins gedurende de
stress-periode. Een goed voorbeeld van een grafiek waarin IR
als functie van VR (gemeten aan het einde van de stressperiode)
is afgebeeld is terug te vinden in figuur 8.2. De meetpunten
stellen ieder afzonderlijk een bepaalde stress-toestand voor.
Aangezien IR enigszins veranderde gedurende de stressperiode is
figuur 8.2 geen IB-VBf-karakteristiek in de sperrichting; de
ligging van de punten verandert onder invloed van de stress(
tijd) .

5.505.004.504.003.503.002.50

1e-08 <----_---1__---'-__---1...__--'-__....1...-__-'--_----'

2.00

1.-05

~
a::

1&-08

1e-07

1.-04

1.-03 .-----------------~------,

VR CV)

Figuur 8.2: De stress-karakteristiek van subilo tran
sistor FDZA2508.

De gemeten karakteristiek doet sterk denken aan een diode
karakteristiek met 2 gebieden waarin verschillende ideali
teitsfactoren voorkomen; gebied 1 is het gebied bij kleine VR,
gebied 2 is het gebied bij grotere vR• Voor de idealiteitsfac
toren van de beide grafieken blijkt te gelden n,=15 en nz=5,5.

Een voorbeeld van de veranderingen in de I-V-karakteristieken
en de ruis die door het stressen worden veroorzaakt is terug
te vinden in de figuren 8.3 en 8.4.
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Figuur 8.3: De veranderingen in de I-V-karakteristieken
onder invloed van stress (transistor FDZA2508).
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Figuur 8.4: De veranderingen in SI~1/f (f=l Hz) als functie
van I B onder invloed van stress (transistor FDZA2508).

Van de onderzochte transistoren hebben we de extra ruis I1SI~1/f

als gevolg van het stressen uitgezet tegen de niet-ideale
basisstroom I Bni bij een vaste waarde van VBE . voor toenemende
stress (figuur 8.5).
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Figuur 8.5: ~Slbe1/f als functie van I Bni bij VBE=O, 75V van
enige subilo transistoren bij toenemende stress(-schade).

Vanwege de materiaalbeschadigingen die ontstaan door het
stressen veronderstellen we dat de levensduur van de ladings
dragers in het ruimteladingsgebied verandert (kleiner wordt).
Er kunnen bijvoorbeeld surface states in het Si-Si02-overgangs
gebied ontstaan; deze kunnen optreden als generatie-recombina
tie centra [1,3]. Wanneer we de formules 7.2 en 7.5 beschouwen
en wanneer we aannnemen dat ij de enige grootheid is die door
het stressen wordt beïnvloed vinden we voor constante VBE (en
constante temperatuur T) voor toenemende stress:

(8.1)

Dit levert:

(8.2)

Hierbij dient men op te merken dat formule 7.5 gebaseerd is op
beweeglijkheidsfluctuaties en dat wij uit onze metingen een
ander verband hebben gevonden tussen Slbe1/f en VBE dan op grond
van formule 7.5 kan worden verwacht. Er is dus mogelijk een
andere, onbekende ruisbron in het spel.

uit figuur 8.5 volgt ~Slbe1/f-IBnik met k:::::l. De oorzaak hiervan
kan zijn dat het stressen naast een verandering van ij ook een
verandering van aH bewerkstelligt.
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9 Het stressen van polysilicon transistoren

9.1 De verandering van SUlellf als functie van I B onder invloed
van stress

Net als bij de subilo transistoren is het ook bij de polysili
con transistoren mogelijk om middels stressen de niet-ideale
basisstroom ISni te vergroten ten opzichte van de ideale basis
stroom Is; [1,2,3]. Ook in dit geval zijn we geïnteresseerd in
het verband tussen de veranderingen in Sloo1/f en de veranderin
gen in I Sn;.

Eerder hebben we gezien dat voor maagdelijke polysilicon tran
sistoren gold Sloo1/f_Is2:::::IBi2-e2qVOO/IcT. Naar aanleiding van de
meetresultaten van de subilo transistoren (paragraaf 8.3)
veronderstellen we dat we middels het stressen in het voor de
ruis beschouwde stroomgebied (0 11 J.1.A < Is < 1 mA) een extra
ruisbijdraqe naar boven kunnen halen waarvoor geldt
S 1/f_eqVbe/kf

100 •

Wanneer men Sloo1/f als functie van 1 8 wil beschrijven moet men
er rekening mee houden dat bij kleine 18 ISni kan domineren en
dat bij grote Is ISi domineert. Omdat zowel Is als functie van
Voo als Slbe1/f als functie van V~ twee componenten kunnen bevat
ten kan het verloop van SIoo11 als functie van Is behoorlijk
gecompliceerd zijn. Er zijn in principe twee situaties moge
lijk die beide schematisch in figuur 9.1 zijn weergegeven.

(a)

Figuur 9.1: Slbe1/f als functie van Is na stress voor 2
verschillende situaties.

In beide situaties geldt voor I s<I81 dat I Sni domineert en dat
SIbe1/f_eqvbe/kT-Is2:::::I sn/. Eveneens geldt in beide situaties voor
I s>I32 dat Is; domineert en dat SIbe1/f_e2qVbe/kT-Is

2:::::Is/. Voor de
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bovenste situatie (a) geldt voor 1B1<I8<IB2 dat I Bni domineert en
dat Slbe1/f-e2qVbe/kT_IB4~IBni4. Voor de onderste situatie (b) geldt
voor I B1 <IB<IB2 dat IBi domineert en dat Slbellf-eqVbe/kT-IB~IBi.

9.2 Theorie met betrekking tot bet stressen van polysilicon
transistoren

Burnett en Hu [IJ hebben bij stress-experimenten met polysili
con transistoren gevonden dat IBni een functie is van de
stress-stroom IR en de lading Q die tijdens het stressen door
het transistor wordt geperst:

I = A(I )QnBnJ. R
(9.1)

Hierbij dient opgemerkt te worden dat zij hun stressexperimen
ten bij constante stress-stroom IR hebben uitgevoerd. Voor de
door hen onderzochte transistoren vonden zij n~0,5. Voor A(1R)
bij kleine IR (IR<4~A, voor avalanche breakdown) vonden zij de
volgende uitdrukking:

A = CI: (9.2)

Experimenteel vonden zij: m~O, 5. Voor grote waarden van IR
(IR>4~A) vonden zij dat A constant bleef vanwege avalanche
multiplication. Formule 9.2 ingevuld in formule 9.1 levert
voor I~i de volgende relatie:

(9.3)

Omdat Q een functie is van IR (bij constante IR geldt Q=IRt) is
IBni (voor avalanche breakdown) sterker afhankelijk van IR dan
van de stress-tijd t.

Verder vonden Burnett en Hu voor verschillende geometrieën
dat, wanneer men de grafieken van I~i als functie van Q be
schouwde en zowel IBni als Q op de lengte van de rand Pe nor
meerde, dat de verschillende grafieken over elkaar kwamen te
liggen. Dit duidt er op dat de beschadigingen die door het
stressen worden veroorzaakt voornamelijk langs de rand van de
basis-emitterovergang plaatsvinden.

9.3 Resultaten van de metingen aan de polysilicon transistoren
na stressen

We hebben met verschillende polysilicon transistoren van "die"
B en "die" C stress-experimenten uitgevoerd. Bij deze experi
menten hebben we de stress-spanning Vs na meting van de I-V
karakteristieken en de ruis vergroot waarna we steeds gedu
rende zekere tijd (30 minuten) hebben bijgestresst. Dit hebben
we een aantal keren herhaald.
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Gedurende de stress-periode verandert de spanning over de
transistor (stress-stroom) een weinig (maximaal 20-30%). De
stress-stroom IR als functie van de spanning over de transistor
vR (aan het einde van de stress-periode) geeft hetzelfde beeld
als bij de subilo transistoren (zie de figuren 8.2 en 9.2).

87
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8

1.·07
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Figuur 9.2: De stress-karakteristiek van transistor GI4
van "die" C.

Een representatief voorbeeld van de verandering van de I-V
karakteristieken onder invloed van stress en de bijbehorende
verandering van de ruis staat afgebeeld in de figuren 9.3 en
9.4.
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Figuur 9.3: De veranderingen in de I-V-karakteristieken
na stress (transistor KIO van "die" C).
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Figuur 9.4: De veranderingen in de ruis (SIbe1/f ) na stress
(transistor K1D van "die" C).

Te oordelen naar de figuren 9.3 en 9.4 hebben we te maken met
de onderste situatie (b) uit figuur 9.1: in figuur 9.4 ver
toont de ruiskarakteristiek na stress een helling 1 terwijl de
stromen zo groot zijn (Is > 1J.LA) dat I Si de dominante basis
stroomcomponent is. Voor alle onderzochte polysilicon tran
sistoren blijken we met de onderste situatie (b) uit figuur
9.1 te maken te hebben.

We hebben onderzocht hoe de extra component van SIbe1/f (~SIbe1/f)
afhangt van IBni bij een vaste waarde van VBE voor toenemende
stress. De resultaten van een aantal transistoren van "die" B
en "die" C zijn uitgezet in figuur 9.5.
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Figuur 9.5: ~Slbe1/f als functie van IBni bij Vbe=D 17 5V.
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Te oordelen naar figuur 9.5 lijkt het voor sommige transisto
ren mogelijk dat ~Slbellf-IBni2. Dit zou kunnen betekenen dat I Bni
voor deze transistoren de bron bevat van de extra ruis ~Slbe'/f.

9.4 De bepaling van het deel van de emitterrand dat van belang
is voor I Bni

Zoals in paragraaf 9.2 is aangegeven is door Burnett en Hu [1]
gevonden dat wanneer men IBni/Pe tegen Q/Pe uitzet de grafieken
van transistoren met verschillende emitterafmetingen over
elkaar vallen. Hiervan hebben we gebruik gemaakt om te bepalen
welk deel van de emitterrand van de polysilicon transistoren
voor de stress van belang is.

In principe kunnen we 3 mogelijkheden onderscheiden; de eerste
mogelijkheid is dat Pe=2*Hte , de tweede mogelijkheid is dat
Pe=2*Lte en de derde mogelijkheid is dat Pe=2*Hte+2*Lte. In de
figuren 9.6, 9.7 en 9.8 zijn drie mogelijkheden weergegeven;
in figuur 9.6 hebben we Pe=2*Hte genomen, in figuur 9.7 hebben
we Pe=2*Lte genomen en in figuur 9.8 hebben we Pe=2*Hte+2*Lte
genomen.
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Figuur 9.6: IBni/Pe tegen Q/Pe voor 3 transistoren van
"die" C waarbij Pe=2*Hte .
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Figuur 9.8: IBni/Pe tegen Q/Pe voor 3 transistoren van
"die" c waarbij Pe=2*Hte+2*Lte is genomen.

Te oordelen naar figuur 9.6 kan Pe=2*Hte worden uitgesloten.
uit de 2 andere figuren is niet duidelijk op te maken welk van
de beide mogelijkheden juist is. Om toch onderscheid te kunnen
maken hebben we eigenlijk een transistor nodig waarvoor Hte>Lte.
Dit soort transistoren hebben we niet in onze verzameling
zitten. Daarnaast hebben we anders dan Burnett en Hu Vs en dus
IR na iedere meting vergroot (waarbij we de stress-tijd t
constant gehouden hebben). Aangezien A in formule 9.1 een
functie is van IR wordt het verband tussen I Bni en Q op deze
manier onduidelijker omdat A enigszins mee verandert. Om aan
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de hand van de figuren 9.7 en 9.8 echt iets te kunnen conclu
deren moeten de verschillen in de ligging van de meetpunten
voor de verschillende transistoren veel groter zijn.
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10 Conclusies

Net als voor de subilo transistoren is het voor de polysilicon
transistoren mogelijk om middels de witte ruis de waarde van
de interne basisweerstand rb te bepalen. Deze basisweerstand
blijkt uit 2 delen te bestaan; een deel wordt bepaald door het
halfgeleidermateriaal aan weerszijden van de emitter, het
tweede deel wordt bepaald door het halfgeleidermateriaal
tussen emitter en collector. uit dit tweede deel hebben we de
bulk-sheetweerstand Pb van de polysilicon transistoren van
"die" A bepaald: Pb=17kn.

De a.c. stroomversterkingsfactor B kan bij de polysilicon
transistoren en de transistoren van DIMES behoorlijk variëren
over het stroombereik . Met behulp van de witte ruis in de
common-emitter configuratie is B eenvoudig te bepalen.

Wat de I/f ruis in de polysilicon transistoren betreft conclu
deren we dat de ruis in de basisstroom (Slbe1/f) en de ruis in de
emitterweerstand (Sre) domineren. Voor Slbe1/ f blijkt te gelden
Slbe1/f_Is2/A. Omdat Slbe1/f-I/A kunnen we concluderen dat de ruis
bronnen bij de polysilicon transistoren homogeen over het
emitteroppervlak verdeeld zijn en ruimtelijk ongecorreleerd
zijn.

Met behulp van ruismetingen als functie van de temperatuur
hebben we voor de subilo transistoren willen nagaan of de
niet-ideale basisstroom ISni danwel de ideale basisstroom I Sni de
bron voor de ruis Slbe1/f bevat. Op theoretische gronden blijkt
dit niet mogelijk te zijn omdat de temperatuurafhankelijkheid
van Slbe1/ f in beide gevallen hetzelfde is.

Vervolgens hebben we om ISni te vergroten ten opz ichte van ISi
transistoren in reverse gestresst. De extra ruis AS lbe1/f die
door het stressen wordt veroorzaakt levert uitgezet als func
tie van I,ni voor de subilo transistoren het volgende verband
op: AS 1be

1/ -Ion/ met k~l. Mogelijk wordt door het stressen niet
alleen de levensduur van de ladingsdragers in het ruimtela
dingsgebied beïnvloed, maar ook de constante van Hooge aH'

Metingen aan in reverse gestresste polysilicon transistoren
leveren voor een aantal transistoren op dat ASlbellf-Isnik met
k~2. Dit zou kunnen betekenen dat in dit geval ISni de bron van
Slbe1/f bevat en dat door het stressen alleen de levensduur van
de ladingsdragers in de junctie beïnvloed wordt.

45


	Ruisaspecten van bipolaire transistoren
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. De bipolaire transistor
	3. De transistoren
	4. De meetopstellingen
	5. De I-V-karakteristieken
	6. De ruis in de maagdelijke transistoren
	7. Ruismetingen bij hogere temperaturen
	8. Het stressen van subilo transistoren
	9. Het stessen van polysilicon transistoren
	10. Conclusies



