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SAMENVATTYNG
1 L

Voor de karakteriatieken van een v.ld.~~.cttran.iator

••t twee gates parallel ia nog geen eenvoudige ~ormule

bekend.

Middlebrook2 hee~t ~et behulp van het principe voor de

gestuurde lading een eenvoudige wet voor de karakteria

tieken van de enkel-gate transiator a~geleid.

Volgena de.e methode i. een vergelijking voor de karak

teriatieken van een dubbel-gate velde~~ecttran.i8tor

verkregen. Er zal worden aangetoond dat de.e vergelijking

in de praktijk redelijk aan de meeat voorkomende types

voldoet.

Verder wordt aandacbt be.teed aan punch-through, de door

slag tussen de gatea. Aan de hand van .nige voorbeelden

wordt ~ysi.ch in.icht in dit verschijneel verkregen.

Tevene zal worden 8angetoond dat er een verband knn wer

den gelegd tus.en de karakteristieken en punch-through.

Hieruit volgen dan nQg enige eenvoudige ~ormule••
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I d
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x
y
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dikte van de ruim~elading.laagbij' gate i
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dikte van de niet verzadigde laas bij gate i
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gatespanning

spanning tussen gate i en kanaal
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pinch-offepanning

punch-throughspanning voor gate i
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breedteoo6rdinaat van het kanaal

ex,1 evenredigheidsoonstante voer de spanning op gate i

E dillektrische const.nte

r beweeglijkheid van de ladingdragers



1. DE VELDEFFECTTRANSISTOR EN ZIJN NOTATIE

\

ne veldettecttransistor is in principe als volgt opge-

bouwdl

Eea plaatje gedoopt balfgeleider materiaal is voorzien

vaa 2 ohmse contacten, source (bron) en drain (put) ge

aaamd. Dit plaatje gedraagt zicb ala een ohmse veerstend

eD.wordt kanaal genoemd.

gate

•

source

gete

drain

Fig. 1-1. Schematische opbouv van een veldetfecttran8istor.

Aen twee Ilijden van dit plaatje is een leag gedoopt balf'

geleider materieel, de gate (poort), sangebracht, vaar

van de doping zodanig is, dot er een P-Novergang met het

kanaal ont.taat. De gate-asnsluitingen zijn vee~bl door

verbonden (fig. 1-1). Afhankelijk van de verontreinigingen

ontstaan er N-kanaal respectiovelijk P-kenaal voldeffect

transist·oren. Symbolisch voorgesteld doors

d

•

g-....

d

'.
N-ksnaal P-kanaal

rig. 1.2. Symboliache voorstelling.
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De velde~~ecttraneiator vordt zodanig op gelijkapanninga

bronnen aangeslot.n,dat er een stroom door ~et kanaal ven

source naar drain loopt, tervijl de gate-kanaalovergang

gesperd ia •. Voor een N-kanaal type is de aansluiting danf

d

s

Fig. 1-'. De gelijkatroominetelling voor een N-kanaal type. .

Voor een P-kanaal type zijn de polariteiten van de gelijk

spanningsbronnen omgekeerd.

Daar de gate-kanaalovergang gesperd is, zal rond de over

gang een barri~re van gebonden ladingdragers ontstaan, p~e

cies ala bij e.n normal. diode. Delle gebonden ladingdragera

veroorzaken een vermindering van het geleidingsverlnogan van

bet kanaal. Vordt nu de spanning op de gate veranderd, dan

zal het geleidingsvermogen van het kanaal vari8ren en due

de .troom in het kanaal ook.

Een ander gevo1g van het sperren van de gate-kanaalovergang

is, dat de gate.troom I g zeer klein zal zijn en zeker te

verwaarlozen ten opzichte van de drainstroom I d • Er geldt

danf

(1-1 )

De aource .a1, indien Diet andera aangegeven, aardpoteDt1aal

voeren, lIodatf

V -V • V (1-2)
g • g

en

Vd -V • Vd (1-')s

).



Is de spanning tussen de gate en het kanaa1 in absolute

sin zo boog geworden, dat a11e vriJe lading gebonden is,

dan spreken we van pinch-o~f. De biJbehorende spanning,

de zogenaamde pinch-o~fspanningwordt genoteerd met:

v • Vk(x) -Vp g (1-4)

waarin :It de p1aats in het kanaa1 aengeeft.

Aan de drainziJde za1 de grootste spanning tussen het ka

naa1 en de gate staan. BiJ toename van de drainspanning

za1 aan de drainziJde het eerst pincb-o~f optreden. Wordt

de drainspanning nog meer verboogd dan za1 de stroom niet

meer toenemen. De drainstroom wordt nu genoteerd met:

(1-.5)

Indien de verzadiging geschiedt biJ Vg • 0 dan betekent

dit dat pincb-of~ wordt bereikt voors

( 1-6)

De verzadigingsstroom voor dit geva1 wordt aangedu!d met:

Het, gedrag van de.e transistoren werd reeds in 1952 door

Sbock1ey1 voorspe1d. Sindsdien zijn de techno10gie8n zo

verbeterd dat ~abricage moge1ijk is geworden. Nu zijn er

reeds verscbeidene uitvoeringen op de markt.

De analyse van Shockley b1eek vrJj nauwkeurig de ve1de:f

~ecttransistor te beschrijven. ne verge1ijking die de

drainstroom a1s fUnctie van de drainspanning met de gate

spanning a18 parameter beschrijft, 1uidt a1s vo1gt:

( 1-8)
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Deze verge1iJking is door de machten moei1iJk hanteerbaar.

In 196, ga~ Midd1ebrook2 ., een eenvoudiger benederende

at1eiding. In de practijk b1eek de ve1dettecttrensistor

ook vrij nauwkeurig te beschrijven met de verge1ijkings

(1-9 )

Het ie ook moge1ijk ve1dettecttransistoren te tabriceren

die voorzien zijn van 2 gates. Deze vinden onder andere

toepassing a1s mixer. chopper en rege1bare weerstand.

Er zijn verscheidene uitvoeringen van een dubbe1-gate

transietor moge1ijk. Detwee meest bekende zijn beide gates

in serie ot beide para11e1~ Schematisch voorgeste1d door:

8 b

Pig. 1-4. Schematische voorste11ing v~n een dUbbe1-gate

ve1dettecttransiator.

a. gates in serie. b. gatea parailel.

Voornamelijk zal aandacht worden besteed aan de transiator

met beide gate. parallel. In principe is dit een gawone

ve1dettecttransiator. ,waarbij de beide gate-aansluitingen

niet zijn doorver~nd8n. Voor de karakteristieken van deze

dubbe1-gate ve1dettecttransiator is tot nu toe nog geen

eenvoudige ~ormule beschreven4".6,7,8.

De pinch-ott8panning wordt in di~ geva1 gedetinieerd ena

100g aan de enke1-gate transistor (1-4). Dit ia dan de
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spanning tussen het kanaal en de doorverbonden gates,

indien ter plaatse x juist alle lading gebonden is. Zodatr

(1-10)

De verschilspanning tussen beide gates is aan bepaalde

grenzen gebond~n. Wordt het spanningsverechil te groot,

dan zal er doorslag optreden. Dit wordt punch-through

genoemd9 •

Bet hier bescbreven werk hee~t tot doelt

1. Een banteerbare ~ormule voor de karakteristieken van

de dubbel-gate velde~fecttranssitora~ te leiden.

2. Inzicht in de oorzaken van punch-through te verkrijgen

en het verband met de pinch-offspanning 88n te tonen.
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2. DE GELIJKSTROOMKARAKTERISTIEKEN

In dit hoo~dstuk zal op zo algemeeo mogelijke vijze een

stelsel vergelijkingen voor de karakteristieken worden af

geleid. Uit dit stelsel zullen dan tyee vergelijkingen

worden verkregen. die representatief zijo voor het gehele

stelsel. Nagegaan zal worden hoe groot de onderlinge a~1j

kingen maximaal zullen zijn en met welke vergelijking bet

gehele stelsel het eenvoudigst beschreven ken worden.

2.1. De vergelijkingen

•
gate 1

,
c b::\
6'

source
Vk(x)

drain

1 C (x)
6 ....

x gate 2

L

De a~leiding van de vergelijkingen zal geschieden volgens
2

het principe der gestuurde lading, zoals ook Middlebrook

deze toepaste. Bier zal eeo iets verfijnde methode worden

gevolgd

Pig. 2-1. Doorsnede van een dubbel-gate veldeffecttransistor.

"-
I

Beschouw een veldeffecttransistor zoals getekend in fig. 2-1.

De materiaaleigenschappen worden onafhankelijk van de plaats

x gedacht. Dit is in de practijk veelal het geval.



Voor bet kanaal, ter plaatse x, worden gede~inieerds

De maximale vrije lading per lengteeenheids

De vrije lading per lengteeenbeidf

De capaciteit van de P-Nov~rgangen per ~.ngteeenheids

De spanning over de P-Novergangen, Vg~ -Vk(x)s

met i is 1 o~ 2.

Q
t
~(x)

Cgi (x)

Vi(X)

De capaciteiten zijn ecbter spanningsafhankelijk. De

afhankelijkheid wordt bepaald door bet verontre1nigings

patroon in de transistor. Vrijwel alle voorkomende gevallen

kunnen worden benaderd doors

(2-1)

met A,D,m en n constantes, die a~angen van het veront

reinigingspatroon.

De lading in de capaciteiten zal daD voldoen aans

Voor bet bewija wordt vervezen naar appendix I. He~ aantal

vrij.~ladingdragersper lengteeenheid bedraagt dant

( ) A ()m+1 B ()n+1
~ x • Q t -m+1 V1 x -n+1 V2 x

De atroom door het kanaal is onafhankelijk van x en gelijk

~-&ande drainstroom, zodats

Beide leden worden geintegreerd over x. Met ala grenzen

x. 0 en x. L. Bet resultsat iss

Vd
I d - -t S~(x) dV(x)

o
(2-.5) .
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B ~ )n+2
~LVg2-Vd

V A Ii(v V )m+2 _ (V
g1

)m+2l
d~Lg1-d J

Invullen van (2-')

I d- 1:[Qt

in (2-5) en uitwerken gee~ts

(2-6)

De pinch-ott8panning is per detinitie (1-10).

Zodoende volgt uit (2-').

Q • -!-(-V )m+1 ~(-v )n+1
t m+1 p n+1 p

Bet algemene geval zal nu worden beperkt tot m. n. Deze

benadering is toegestaan, deer de afhankelijkheid van m en

n zeer gering bliJkt te ziJn, zoels later wordt a8ngtltO(H~d.

Onder deze aannamen vereenvoudigen de ~ormule8 zich tot:

en

met.

Q • !.t!!(_v )n+1
t n+1 p

DC ~~v V ~n+22 d- g2
+-n+2 Vp

(2-8)

r. ,.r. JD+21
'~I-l v· r

p .1
(2-9)

_r~Jn'21l
L p rI

.J!
-J

(2-10)

lIodet.

(2-11)
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Voor Vg1 -'Vg2- 0 en Vd - Vp geldt per detinitie I d - I p •

Zo volgt uit (2-9).

I • ~ ~(-V }n+2
p "L n+2 p

en

(2-12)

Zoals reeds bij (2-1) is opgemerkt, is het verontreinigings

protiel bepalen~ voor n. Teneinde. ne te gaan, welke waarden

van n mogelijk zijn, zal worden gabruik gemaakt van de re

sultaten van Hauser10• Hij berekende de karakteristieken

van aen ankal-gate veldet£acttranei8tor door uit te gaan

van een verontreiniging8pro£iel in bet kanaal (£ig. 2-2)

volgen81

(2-14)

vaerin N de verontreiniging8graad ter plaatse y i8 en No de

maximale verontreinigingegraad.

(
\

1 k.O 1
r-----::::;::::::~~=::::::-...;",,;.....----l !J_I

No

OJrllll:ii-==::"'_--~l----_--:::::::::'~o

gate

-1 o

kanaal

+1 %
b

gate

Fig. 2-2. Verontreinigingapro£iel als tunctie van k.
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HiJ vindt den de volgende tormale voor de kerekteristiekenr

~
~ lli2

J2k+~ Vd k+2 rvd -v;l k+2 r-V~g k+i
k+1 V -k+1 t V J -I.:' V

p P

7Ddien nu (2-13) wordt toegepest op een enkel-gate transis

tor, dus V ,- V 2- Vg ,' deD vinden we de.eltde tormule ala
g g 1

Heuser, mits n- -k+2. Daer k positiet is (2-14), geldt

voor Dr

-tat' n~O (2-16)

Rauser heett ook aengetoond (tig. 2-'), dat de kerakteris.

tieken zeer weinig athengen van de keuze ven k (ot n). Ret

is dus mogeliJk een n te kiezen die een eenvoudige verga

liJking oplevert en die toch een zeer goede benadering yen

de kerakteristieken geett, zelt. wenneer het verontreini

gingsprotiel onbekend is. Ook blijkt nu dat de gestel~~'"

vere.nvoudiging m. n toeg••teen is.

( o

-I
I
I
I
I
I

.8

I~l
.,

Fig. 2-'. Gren8en voor de genormeli.eerde dreinverzedigings

stroom bij verschillend verontreinigingsprotiel.



Opm. Het atelleD van 8en dergelijk pro~iel gee~t bij de

atleiding van de karakteriatieken geeD moeil.ijkheden

zolang de invloeden van de gates zich niet voorbij

het (et~ectieve) midden uitstrekken. Indien dit het

geval is, zal de tunctie uit het ene deel gelxtra

poleerd worden in het andere deel. Voor kleine a~

wijkingen ia dit zeker toegestean. Grotere afwij

kingen zullen ook nog goede resultaten geven door

de onafhankelijkheid ven het verontreinigingspro

~iel. Deze onathankelijkheid kan worden verklaard

door te bedenken dat de totale lading van de gate

cepaciteiten wordt verkregen door sommering ven de

gebonden lading in het kanaal. Hoe verder de ruimte

ladingslaag zich uitstrekt, hoe minder de totale la

ding athankelijk wordt van de verontreinigingsgraad

verder van de overgang at.

Er zullen nu twee gevallen bekeken wordent

1. Volgens Shockley's methode.

2. Volgens Middlebrook's methode.

Shockley beschree~ de transistor met constante verontreini

ging in het kanaal en zeer hoge verontreiniging in de gate.

Onder deze voorwaarden geldt voor de capaciteit van de P-N

overgangent

due m- n- -t en A_ B, zodat 0(1- 0(2- t
Invullen gee~tl

(2-18)
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Voor de stroom in het ..,.erzadigingegebied geldtl

Zoals Prim en Shockle"'.2 habben aangetoond mag voor het
..,.erzad1g1ngegebied da tormula uit het oh.ea geb1ed

gelxtrapoleerd worden. ~it (2-18) en (2-19) voigt danl

..et.

~de. ~ VS1v+VC2 +1 +M1

P P

~:e. i VB\;VS~ +1 .,11" +[-;:1Ji +[-;:~i

(2-20)

(2-22)

waariD Yd. de draine~anning i. waarboven de drainstroom COD

stant is. De atle1ding van (2-20) en (2-21) wordt in appendix
XI gegeven.

Voor de enkel-gate transistor geldt.

Dit, ingevuld in (2... ,8), (2-20) en (2-21) .eatt de vergeli"
kingen die Shockley gat.

v [-V ~J.'V: +1 +2 ~J 2

aan granswaarde voor D (2-16)

!I,
! I

(2-24)

(2-2,)

(2-26)



Middlebrook echter, veronderstelde de capaciteit con

stantJ dit betekent dat (2-1)1

alleen con8tant zijn indien m_ n_ O. Dit 18 de andere

gren8waarde voor n. Dit ingevoerd gee~tl

(2-28)

Voor het verzadiging8gebied kunnen de volgende betrek

kingen worden a~gel.idl

en

(2-29)

De ~ormul.8 voor de enkel-gate tran8istor ~olgen weerr

Vd V
8 v4 +1v;-- p

Dit 81jn vergelijkingen van ~iddl.brook.
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2.2. Onderzoek van de resultatent

7n de vorige paragraa~ zijn twee vergelijkingen gevonden

die representatie~ .ijn voor het gebele atelsel, namelijk

die behoren bij de uiterste waarden van n. overeenkomend

met constante ~erontreiniging en constante capaciteit

(zie 2-16).

Voor bet geval det Vg1 • Vg2- Vg " dus de enkel-gate traa

sistor is reeds aengetoond dat aIle ~ergelijkingea ~rij

weI dezeltde kerakteristieken opleveren. 7s dit ecbter ook

het gevel voor de dubbel-gete transistor indien beide gate.

spanningea ongelijk zijn? D,it wordt bekeken aan de hand van

twee kenmerkend, eigenschappen van de vergelijkinge~te we

ten

1. ne karakteristieken van de enkel-gate transistor hebben

de eigenschap dat zij allemaal door evenwijdige verschui.
,1,

ving uit elkaar a~ te leiden zijn • 7n boeverre deze ei.

'senschap voor de dubbel-gate structuur geldt zal worden

bezien.

2. Vana~ Vds ' a~ankelijk van Vg' zal de stroom constant

blijven. AIle waarden van Vds lissen o~ "n lijn die de

grens tussen het ohmse. en bet verzadigingsgebied vormt.

Deze lijn noemen wij de grenslijn. Er, zal bekeken wor

den in boeverre de.e lijnen in beide gevallen~. 0 en. .

n. ·f) samenvallen.

Hierna zal worden be.ien welke invloed de di~tu8iespanning

op de ka~akteristieken hee~t en wat het gevolg is van de

verontreinigingen in de gate. indien de.e Diet te vervaar

lozen zijn.
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2.2.1. De verschuiving van de karakteristieken.

Het samenvallen van de karakteristieken wordt ale volgt

bekekenl

Fig. 2-4. Verschuiving van de karakterietieken.

In bovenetaande figuur zijn , lijnstukken getekend. ne
I d Vdgetrokken lijnen geven -- ale functie van V- weer, met Vg1I p p

en Vg2 ale parameters. Lijn 1 geldt voor Vg1 • Vg2= 0, ter

wijl lijn 2 is gegeven voor een willekeurige waarde van

Vg1 en Vg2 • De punten A en B liggen op lijn " de grenelijn.

Lijn 2 wordt zodanig evenwijdig aan zichzelf verplaatst dat

A en B eamenvallen. Na deze tranaformatie moeten lijn 1 en

2 samenvallen, met andere woorden: er moet dezelfde verge

lijking ontstaan ale voor Vg1 - Vg2- o.
De transformatie vindt plaats door in de formules 1 d en Vd
te vervangen door I d ' en Vd ' waarvoor geldtl

I d I • -~ _~d~dr- -I pP P
en

Vd V • -~ _Vd _]d
V- -

P
Vp Vp

Dit wordt toegep8st op beide ge••llen.
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Constante capaciteitr

Invullen van (2.'0) in (2-,4) en van (2-29) in (2-") gee£ts

en

Vd Vd ' V 1 V 2
V- V- + 0(1 y&l + 0<'2 ~ (2_'7)

p p p p

Na 8ubstitutie van (2-,6) en (2-'7) in (2-28) volgt.

I' V '[ V 'Jd d dr-- V- 2-y-
P P P

Ha invullen ven Vg1 • Vg2- 0 in (2-28) wordt gevondena

~d. ;d [2 _~dJ
p p p

Daar (2-,8) en (2-'9) identiek zijn mogen we concluderen

dat ook in dit geval alle karekteriatieken door verschui

ving in elkaar overgean.

Opma Indien wordt nagegean hoe deze trans~ormatie verloopt

bij de enkel-gate transistor, dan blijken er exect de

zelf'de karakteristieken uit te komen ala in dit gevel.

~ Vg2 ~De parameter 0( 1 V + 0<'2 Vis dan vervangen door V •
P P P

Dit volgt direct uit de voorwaarden dat Vg1 • Vg2- Vg
en C( 1 + 0(2· 1.

Constante verontreioigioga

Op dezelf'de wijze als hierboven ¥ordt uit (2-18), (2-20) en

(2-21) oa transformatie gevonden:

(2-40).
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Uit (2-18) vo1gt voor Vg1 8 Vg28 O.

l d Vd
lVd 2

r 'V- -2y-
p p p

(2-41)

el-

bepalend voor
V

van ~ is
Vpdue niet belangrijk.

moeten blijven,
V 2

waarde van ~.
V 1 P

Met y&l als parameter zijn diverse 1ijnen getekend. Bij
p

ke lijn hoort een waarde Van M. Deze'waarde is

de afwijking zoals uit (2-40) blijkt. De keuze

Ret is eenvoudig in te zien dat (2-40) en (2-41) slechts

identiek zijn indieo ~8 O. Dit is het geva1 indien Vg1 • Vg2 •

Teneinde Da te gaan hoe groot de af'wijking maximsa1 wordt,
V 2 1

is in fig. 2-' voor~ ~ de karakteristiekenschaar gete-
p

kend. Daar beide P-Novergangen steeds in de sperrichting
Vdmag V niet meer negatief worden dan de

p
Hierdoor is het gebied voor Vd begrened.

In deze figuur geeft lijn A de grens aan wear de stroom con

stant wordt. Lijn B zou bij symmetrische sturing gevonden

worden. In de vo1gende para~raaf wordt hierop verder ingegaaft.

Na transformatie van de karakteristieken wordt fig. 2-6 ver

kreg.n. Hierin zijn als buitenste 1ijnen getekend.

1. De curve die volgt uit Shockley's formule voor Vga o.
2. De curve volgens Middlebrook voor Vga O. Dit is een .tuk

parabool.

Lijn 2 is ook van toepassing op de dubbel-gate transistor

verge1ijking, wasrbij de capaciteit constant werd veronder

steld. Daarom noemen we deze vergelijking de parabolische

wet. De lijnen binnen lijn 1 en 2 geven de verschoven krom

men uit fig. 2-' weer. Op de rechter scbaa1 zijn tevens de

waarden van M uitgezet welke behoren bij de curve die op de.

zelfde hoogte .indigt.

Ret blijkt dat bijna al1e krommen binnen de grenzen van l~jn

1 en 2 blijven. Er is een neiging naar de parabool toe.
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2.2.2. De grensliJn tussen het ohms.- en het verzadigings-

gebied,

Teneinde nie~ verstrikt te raken in uitgebreide parameter

voorstellingen zullen a~leen de extreme situaties bezien

worden. Dit zijn de grenelijnen met de Yolgende voorwaar

denl

constante verontreiniging met Vg1 • Vg2
----- parabolische wet

------,... constante verontreiniging met
Vg2 - °

In ~ig. 2-7 is te zien dat deze lijnen niet ver uit elkaar

liggen.

Een andere belangrijke vraag iSI Hoeveel verschillen de

verzadigingsatromen indien de gatespanningen e~~ectie~ ge

lijk zijn bij transistoren, waarvoor de versohillende £or

mules exact gelden? Voor de gevallen in ~ig. 2-7 is (2-28),

dit is dus de parabolisch~ wet, als re£erentie genomen.

De verzadigde drainatroom ia volgena (2-,0) conatant indienl

waariD Peen oonstante is.

Hierin kunnen V 1 eD V 2 a~hankelijk van elkaar elke waar-
g g -,_ .1. '

de innemen. Wanneer P is ~, y en t worden de punten 'A ge-

vODden. De vergelijking van Shookley (2-26) ge.~t de punten 8.

Wordt de transistor ongelijk geatuurd, due b.v. Vg1 • 0, dan

ial

" 1
daar in dit geval 0(,. 0(2- 2' (2-17)

Hiermee komen volgens (~.•21) de punten C overeeD. Binnen d.

, punten vallen oag.veer ,gllepunteD voor andere oombiDstiea.





-21-

2.2.'. 7nvloed ven de di£~usiespsnnins.

Wanneer een P-Novergsng wordt beschouwd zonder asngelegde

spanning daD.zal zich iDwendig een spanning over de laag
11opbouwen • Deze spanning wordt veroorzaakt door de dif~ueie

van electronen van N naar P materiaal. Daarom wordt deze

spanning de di~£usiespanning genoemd. De hiervoor gebruikte

notatie zal Vo zijn.

Tot nu toe is met deze diffusiespanning geen rekening ge

houden. Indien gesproken werd over Vg en Vp dan werd de

echte spanning over de transistor bedoeld~ In werkelijkheid

meten we de uitwendig aangelegde spanning zodatl

(2-44)

en

(.a echte, u. uitwendig).

V is voor silicium ongeveer 0.8 V. De a~ank.lijkh.id vano
de verontreiniging is slechts licht en daarom wordt de di~~-

eie.panning voor beide gates gelijk verondersteld.

In appendix 711 is de c~rreotie van Vo uitgewerkt. Fig. 2-8

gee~t de nieuwe situetie weer. Hier i8 gesteld dat Yo. -tV.
. p

Dit komt neer op een Vp van ~ • 3 V, een waarde die zeer

goed voldoet aan de meeste transistoren. Duidelijk is te

zien dat de krommen DOg minder verschillen dan zonder cor

rectie het geval was. De maximale fout, die ten opzicbte

van de parabolische wet in de verzadiging8stroom op' kan

treden is in tabel 2-1 weergegeven. Uit de tabel en gra£ie

ken blijkt dat de geldigheid van de parabolische wet bij

ongelijke sturing (2-28) beperkt is.

70 het gebied 7ds~.O,2 I p zel de font in alle gavellen

kleiner dan 20% ziJn.
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I

P

t.o.v. A
1 1 t'4 -2-

B - 11~ -17~ - 22~

C -0,8% +25% +17~J

voor correctie

p

t.o.v. A 1 1 t'4 -2
B -,,~ - 10% - 13~

c -0,3~ + 16~ + 9~

na correctie

Tabel 2-1. Maximale fouten in de verzadigingsstromeri.

2.2.4. Asymmetrische transistor.

Tot nu toe is de formule volgens Shockley steeds symmetrisch

in de gates verondersteld (2-18). Indien de verontreinigingen

in de gates niet te verwaarlozen hoog zijn en dan nog onge

lijk ook. dan geldt voor (2-17),

(2-46)

Nu i. A P B. daar de transietor niet meer symmetriech is,

·Uit· (2-1,) volgt nUl



Vd
en V 1. O. Voor y-= t

g p

2-9 getekend. Ook nu is

No ~or<!t veer geate1d 0(21~:21. p

ia f.! ala f'unctie ven 0(2 in f'ig.
p "

gecorrigeerd voor Yo. tYpe

We Bien det dit extreme gevel een f'out kleiner dan 2~

geef't ten opzichte ven de pareboliache wet (geatippeld)

voorl 0,4 < 0(2 E: 1.

Resumerend kaD 'Worden gezegeS, det de VOrID van de karakteris

tieken vrij neuwkeurig voldoen aan de parebolische wet.

Wordt de dreinstroom berekend voor een bepeelde combinetie

van de gatespanningen (bij vaste Vd ). den zal de berekende

waarde af'wijken van de werkelijke. In'het algemeen kan ge

zegd worden, dat deze af'wijking groter Bal zijn nearmate M

groter is (asymmetrische sturing) en naarmate 0(1 en 0<2

meer ongelijk zijn (asymmetrische transistor).

Rekening houdend met het vooraf'gaande kan worden geconclu

deerd, dat indien van een veldef'f'ecttransistor. noch zijn

verontreinigingspro£iel. noch Bijn dif'f'usiespanning bekend

zijn, kan worden volstaan met de parabolische wetl (2-28).

Deze geef't een redelijke benadering voor de meeste gevellen

en is zeer eenvoudig toe te pessen.
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In de gevon~eD tormulea

zijn 0( 1 en 0(2 evenredigheidsconetantes behorend bij beide

gatespanningen. De verhouding van de gevoeligheden van de

gatea wordt dan ook door deze constante. bepaald. Voor ge

lijke gevoeligheden zullen 0<, en 0(2 beide gelijk zijn aan i.
Practiache waarden .oor asymmetrische type. zijn ~ reap. t.
De vergelijking (2-28) kan ook ala volgt geschreven worden,

I d OCt :dt[~st +j V~ V
d

[ bV 2 t]-;;]r- -V + 0(2 V; 2 ~ +
P P P P

ot

I d
0<,

I d1 I d2
(2-48)r- Ip + 0<2 y- •

P P

Dit at.It een parallelschakeling vo~r van twee transistor.n

mat verschillende gatespanningen. De totale atroom wordt

verkregen door een lin.aire optelling van de stromen ait

bei~e transiatoren met hun evenredigheidaconstantea.

De tysiache betekenis van 0(, en 0(2 wo~t gevonden uit

(2-10) en (2-27) zodata

A. Cg10(,- A+B- C
g1

+C
g2

en

Andere eigenschappen van ~worden in paragraat ,.4 gegeven.



-2.5-

2.4.Uitbreiding van de theorie voor andere structuren.

Er is in het voorgaande een formule (2-28) gevonden voor

een dubbel-gate transistor met twee gates parallel. In

dien de gates in serie staan zal in eerste benadering dese

structuur kunnen worden opgevat als twee enkel-gate tran

sistoren die in serie staan. Zo kan uitgaande van (2-'1)

de formule voor gates in serie worden gevonden. Dit gee~t

een vrij ingewikkelde formule met als parameters V 1 en
. g

Vg2 • In praktiscbe uitvoeringen bestaat deze transistor

echter in een nog meer gecompliceerde configuratie name-

lijk met drie gates. Steeds is het subetract aaDwezig en

dit doet dienst als derde gate. Om ook hiervoor een ~ormule

te vinden kan bet geheel het eenvoudigst gespliet worden in

twee dUbbel-gate transistoren, zodanig dat g, gesplitat wordt.

-=...-r:~=:::::::::=::==1 d

gl

A.

g2

B

d

Fig. 2-10. Transistor met drie' gates.

A. Normaal. B. Gesplitst.

De ,formule biervoor volgt weer nit het resultast van de

transistor met twee gates in eerie, door het vervangen van

Vg1 door 0(1 Vg1 + 0(,' Vg,' en van Vg2 door 0(2Vg2 ~ o<,"Vg,d.

Deze methode ken ook voor an8loge aituaties met nog meer

gates worden gevolgd.

Opma De configuratie met drie gates wordt to.gepast als

enkel-gate transistor, waarbiJ gate 2 en gate , in

wendig met de source zijn doorverbonden. Dit reduceert

de gate-drainoapaciteit.
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,. PUNCH-THROUGH.

Ha een beschrijving van het versohijneel te hebben gegeven

en vervolgens een verklaring, zal het spanningsverschil

waarbij de doorslag optreedt berekend worden. Verder zal

bliJken dat er een eenvoudig verband gelegd ken worden

tusaen de punch-throughspanning en de reeds behendelde

pinch-o£~spanning.

3.1. Beschrijvins van het versohiJnsel.

Worden aan beide gates verschillende spanningen -in de

aperriohting- aangelegd, dan bestaat de mogelijkheid dat er

een atroom tussen de gates gaat lopen. Dit gebeurt ondanks

het £eit dat beida overgangen schijnb8ar gesperd ziJn. De

stroom treedt op boven een zekere spanning tussen de gates.

Deze spanning wordt punch-throughspanning genoemd. BiJ toe

name'van de spanning boven deze waarde zal de stroom zeer

sterk toenemen, zodat van doorslag gesproken wordt.

o

Fig. '-1. n. stromen in de gates bij punch~througb.



De richting van de stroom hangt a~ van de polariteit van de

spanning tussen de gate •• Xn het algemeen sullen de punch

throughspanningen voor beide richtingen niet gelijk zijn.

In dit hoofdstuk 8al alleen gesproken worden over P-kanaal

veldeffecttranaistoren. Voor N-kanaal transistoren gelden

analoge beschouwingen en formules.

De punch-throughspanningen worden aangegeven mete

Vpl - -rSI -VS~
indien Vg1 :> Vg2 , en als

Vp2- - [VS2 .-VS~

('-1)

indien V 2~ V 1.
g g l' 9Ret verachijnsel werd ree~s door Cobbold en Rosenbaum

beschreven.

'.2. De verklarins.

De gatee en bet kanaal kunnen worden opgevat ala een normale

NPN traneistor.

c

e

Fig. '-2. De veldeffecttransistor ala NPN transistor.

Hierbij zijn de beide gates dan collector en emitter en het

kanaal vervult de rol van basis. Daar bij de doorslag de

drain.panning Vd geen rol speelt, wordt deze voor het ge.

mak 0 gesteld.
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De beide gates worden normaal ge~perd. Rond de overgangen

ontstaan dan gebieden met gebonden ladingdragers. Deze

zijn in fig. "-2 gearoeerd. Bet geheel kan alleen als nor

male transistor werken lndien de collector-ba8isovergang

gesperd is en de basis~emitterovergangin doorlaatrichting

staat. Aan de eerste voorwaarde is voldaan. Zou door welke

reden dan ook aan de tweede voorwaarde voldaan worden, dan

8al er een stroom door de transistor vloeien. In ons geval

dus van de ene gate naar de andere.

De gebonden ladingdragers vormen rond de overgangen,een

ruimteladingslaag. Neemt de collectorapanning toe dan zal

ook de laagdikte toenemen. De effectieve basisdikte wordt

dan Minder (dit is het Early-effect).

Wat gebeurt er nu nadat de beida lagen elkaar geraakt heb

ben en de colleotorspanning blijft toenemen? In de oollector

barri're komt een steeds hogere veldsterkte te heersen. Deze

is tegengesteld aan die in de emitterbarri're en zal nu zijn

invloed ook daar doen gelden. De veldsterkte zal er dan af

ne.en. De ruimteladingslaag van de emitter wordt als het ware

teruggedrongen. Op het moment dat de veldsterkte minder BOU

worden dan hij alleen ten gevolge van de ditfusiespaDning

zou zijn, keert de polariteit van de spanning over de la8g

om en zal de transistor gaan geleiden van emitter nsar co~

lector. In fig. ,., wordt dit toegelicht'met een eenvoudig

voorbe.ld. Hiervoor wordt een aymmetrische transistor met

constante verontreinigingen geko.en (a). Wordt er op de gat.s

ge.n spanning aangesloten dan staat alleen de diffusiespan

ning over de lagen. Bet veld- en spanningaverloop in een door

anede van gate naar gate wordt in b en c gegeven. Bij gelij

ke gatespanningen en juist pinch-off worden d en e gevonden.

Tenalotte gelden bij de puncb-throughapanning t en g. Het

veld- reap. spanningsverloop bij gate 1 is nu precies gelijk

als bij b en c. Dit betekent dus dat er geen spanning over

deze overgang staat. Wordt,de verschilspanning nu nog iets

groter dan Bel er atroom gaan lopen. In g is de punch-through

spanning Vp2 aangegeven. Uit aymmetrieoverwegingen volgt Da

tuurlijk hier Vp1 • Vp2 •





Opm. Indien b.v. gate , geen spanning zou voeren en gate 2

een spanning zodanig dat de lagen elkaar weer juist

raken dan wordt dezelf'de situatie verkregen ale in f'

en g. De spanning op gate 2 ie dan Vp2 ' maar tevene

de pinch-of'f'spanning indien Vg'. O. Daarom ie voor de

puncb-throughspanningen de notatie Vpi gekozen (i.' of' 2).

,.,. Eenvoudige a:fleiding van een f'ormule voor de punch

throughspanning.

Teneinde een wat beter f'ysisch inzicht in de eigenschapperi

van punch-through te krijgen zal een eenvoudis theoretisch

geval behandeld worden.

Er wordt een transistor beschouwd, met een concentrat1ever

loop in het kanaal als hoctie van de plaats, die gegeven

is door N. N(y). De verontreiniginsen in de gatee zullen

boog ten opzichte van N(y) worden verondersteld. Dit ill

niet altijd juist, maar bij inachtname van de gateveront

reinigingen worden de af'leidingen dermate onoverzichtelijk

dat de re.ultaten weinig 01' geen inf'ormatie geven.

Voor beide overgangen kan dan het veld- en IIpanningsverloop

berek.nd worden volgens de wet van Poisson. ~olang er geen

volledige verzadiging ill mag het veld in de 'lengterichting

van het kanaal verwaarloosd worden ten opzichte van de veld

sterkte in de breedte en kan Bodoende de vergelijking van

Poisson "ndimensionaal opgelost worden. Shockley hee1't dit

"gradual-case" genoemd. De drainspanning ia ook hier nul ge

steld, daar deze niet bijdraagt aan het IIpanningsverechil

tussen de gates. De tekenaf'spraken voor beide gatee zijn in

:fig. ,-4 asngegeven. De gearceerda gebieden zijn de ruimte

ladingslagen. Daar d. gateverontreinigingen zeer hoog zijn

verondersteld, Bullen de lagan zich alleen in het kanaal be

v1nd.n. Een willekeurige functie - N, 0:f'N2 - geef't de ver

ontreinigingen in het kanaal 8an. Dit zijn in f'eite dezelf'de

functies, maar uitgedrukt in verechillende variabelen.
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Fig. ,.4. Tekene~spreek voo~ beida overgengen.

SChriJven "e.

(,...4)

den volgt direot.

De velden voldoen aan.

. Yi'
Ei(y1 )· l J Ni("i') dyi '

hi
met i is 1 o~ 2.

En de spanningen volgen.

a

Vi- Vk .Vgi - ·J Ei d,"i

hi
Invullen ven ('.6) geert voor de spanning.

e

Vi- ·f J (a ·"i) Ni(Yi ) dYi

hi



Door eubetitutis van t,-4) 'sn (,-,) volgenl

a

v,. -l f (a ~Y,) N(y,) dy, ('-9)
h,
a

V2 - -i J (a -Y2) N(a -Y2) dY2 ('-'0)
h 2

Daar geldt y,- a -Y2' kan ('-'0) ~ok worden geschreven alsi

a-h2
V2- i J Y, N(y,) d)', ('.11)

o
Punch-through kan Diet optreden indien de ruimteladingslagen

elkaar Diet raken. Er zal daD ook worden gesteld dat de

lagen elkaar juist raken, zodat de oploesingen volgene de

"gradual-caee" nog vrijwel juiet ZijD~

Bij het raken der lagen geldtl

Ook geldt volgens ('-7).

a

-Vg ' +Vg2- t f )', N(y,) dy,
o

Stel de ee~ete integraal W en vul

a

~ [ • N(Y1) dY1 ('-14),
voor de tweede (,-6) inl

De .aarde van W kan ala volgt .evonden worden.

Stel dat beide gate.panningen gelijk .ijn, dan volgt oit

<=3-' ,)I



Daar de 1agen e1kaar raken ('.'2), sijn de gatespanningen

nu ge1ijk aan de pinch.o~~spannins ('.'0). De ve1dsterkte

E,(a) in (,.'6) is due bepaa1d bij pinch.o~~, terwij1 de

gate. zijn doorverbonden. Deze ve1dsterkte noteren we dan

met E,(a,V ). Voor (,.,,) kan dan ge.chreven worden.p .

V1f2 -VIf'- •r, (.,Vp) _E, (.~ (:1-'7)

Bij punch-trough za1 E,(a) ge1ijk o~ k1einer .ijn dan de

ve1daterkte ten gevo1ge van de di~~uaieapanninga11een.

Deze ve1deterkte wordt aangegeven met E,(a,Vo ). Met ('.2)
wordt ('.'7) dan.

Vp2- -.r1 (.,Vp ) -E, (.,Vo~

Dit kan met ('.6) ook wordeD geschreven a1s.

wa.rin d,o de p1aats i. waar de ruimta1adinga1aag eindigt

indien a11een de di~~siespanningover overgang 1 staat.

Evenzo ge1dt voor Vp ,'

De in ('-'8) en ('·'9) voorkomende veldaterkten sijn ook '

"001" het speciale geva1 in ~ig. ,., aangegeven."

De re.u1taten vo1gen. ('·'9) en '('-20) kunnen ala "olgt

getnterpreteerd wordeD.

Stel er ia juist pinch.o~~, bij doorverbonden, gate., dat

w~l .eggen. Vg '_ Vga- .Vp • In ~ig. ,., ia dan het veld·

ver100p "001" een wi1lekeurig_ v.rontreiniginga~nctie

met 1ijn , aangegeven. Bij dio heerst dan aen ve1daterkte

'Ei(dio'VP)·



zr g2,
1

2
0

d 20 .Vp )

Fig. ,.,. Veldverloop in.het kanaal bij pinch-o~~(1) en

punch~through(2.').

Wordt nu een homogeen vel~ met deze grootte in tegengestelde

richting aangebracht. dan oatstaat het nieuwe veldverloop

door verschuiving van lijn 1 en wordt, afhankelijk naar

welke zijde punch-through op moet treden, lijn 2 of , gee

vonden. De veldsterkte ter plaatee d i ia nu nul. Di't is de, 0

minimum voorwaarde voor punch-through. Daar het gehele ka-

naal verzadigd ia na pinch-off, kan een homogeen veld een

voud1g worden verkregen door over de beide gates een span

ningaverachil te zetten. Dit apanning8verechil gedeeld door

de a~8tand a gee~t de veldsterkte.

In het algemeen zijn E 1 (d to 'Vp ) en E2 (d20 ,V
P

) niet gelijk.

Da.rom zullen ook de punch-through8p.nningen niet gelijk

zijn.

Ie de verontreiniging in de gates niet verwaarloosbaar groot,

d.n z.l de.e .~leiding niet meer gelden. ~oor a moet d.n de

e~~ectieve breedte worden ingevuld, die .ede bepaald wordt

door de ruimtel.dingslagen die zich nu ook in de gate. uit

etrekken. De e~~ectieve breedte zal groter zijn naarmate er

hogere dr.in- o~ gatespanningen worden gebruikt. De punch

through.panningen zUllen dan ook moe ten toenemen. Metingen

echter hebben dit e~fect tot nu toe niet aangetoond.



,.4. Verband tuseen pinch-off- en punch-throughspanning.

Er .al nu worden nagegaan hoe de dikte van de rui~teladings

laag in het kanaal varieert met de spanning over de laag en

welke conclusiee hieruit getrokken kunnen worden.

De lading in de gatecapacitei~.nvoldoet volgens (X-4) en

(2-1) aan.

<:'-21 )

De lading kan ook berekend .orden uit bet bijbehorende

verontreinigingeprof'iel.

('-22)

Dan wordt gevonden.

Qi(x)_ qj HdYi- qm:~ .[~]m+l ('~2')
hi

.aarin,di de dikte van de ruimteladingelaag in het kanaal

is, behorend bij gate i.

Uit ('-21) en ('-2') ~olgt dan.

a [_dai~ Ill,+
1

C i(x) Vi(x)- q Nog , '

lndien .e Ill_ 0 kie.en krijgen we een lineair verband tussen
\.

de spanning over de laag en de dikt. van de laag volgens.

Ve vragen ons nu af' of' de.e lineariaatie bruikb8ar is voor

aIle mogelijke transiatoren. Algemeen ia dit natuurliJk niet

bet .eval. Elke willekeurige f'un~tie kan ecbter benaderd

worden door een rechte. Door de volgende redenen ken in dit

geval de tunctie vrij goed met een rechte be.chreven worden,





(

1. De ~abricagetechnieken zijn zodaDig dat de verontreini

gingspro~ielen niet een grillige vorm kunnen hebben.

2. De spanningen over de laag zijn volgens ~oisson de

dubbele integraal van de lading. Deze lading hee~t steeds

hetzel~de teken. De spanningefuncties zijn dus monotooD

en zullen een nog gladder verloop hebben dan het veront

reinigingspro~iel.

Xn ~ig. 3-6 is voor een aantal pro~ielen de laagdikte als

tunctie van de spanning over de laag uitgezet. De laagdikte

en de spanning zijn beiden genormaliseerd op hun maximale

waarden. Ondanks de .onotonie is te zien dat de krommen lang

geen rechten zijn. De benadering ie dan ook zeer gro~.

We sullen nu ook de di~fusiespanning in de beschouwing be

trekken. Door de di~(usie.panning ie er reeds een ruimte

lading.la.g. Det betekent, det het eerste, deel van de gra

~iek niet meedoet. Dit geldt ook voor de-maximale waarde van

de spanning. Ook aan de overzijde van het kanaal ie reede

een ruimteladingalaag. Dit houdt in dat de uitwendige maxi

male spanning lager is. Xn de ~iguur doet due ook het boven

ste stuk niet mee. Het resterende deel is dan ook veel beter

door een rechte te benederen.

Worden de corresponderende (uncties voor beide gates met

b.v. m. 1 (zie ~ig. 3-6) in bet kanaal getekend, dan wordt

~ig. '-7 verkregen. Vp wordt bepaald door het punt waar

beide krommen elkaar snijden. Wordt rekening gehouden met de

di~~usiespanningVo,dan is de e~rectieve kanaalbreedte niet

a maar a'. De oorsprong vaD beide tuncties 0 ie verplaatst
-naar 0'.• In de ~iguur zijn ook Vp1 en Vp2 na deze correctie

aangegeven. Wordt nu (3-2,) betrokken op het nieuwe assen

ateleel, dan blijkt de linearisatie veel meer geoorlootd.

Wordt in het oude assenstel.el gelineariseerd dan blijkt de

~out in Vp ongeveer 100~ te bedragen. Xn het nieuwe' stelsel

ia de ~out nog slechte 16~.
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BiJ pinch-o~~ en Vg1 • Vg2 geldt voor (,-25).

q No a. q lfo [d1+dJ. [Cg1 (x) +Cg2 (X)] Vp

waaria a de (e£~ectieve) kanaalbreedte ie.

neling van ('-26) op ('-2') met inachtname ven (2-49) en

(2-,0) gee~t.

Voor d i • a ie Vi(X). Vpi ' zodatt

V
O(i· r

pi

Met (2-11) en uitwerken volgts

en
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4. TOETSING VAN DE RESULTATEN AAN METINGEN.

Er zijn DOg maar weinig transistoren met een dUbbel-gate in
8parallel constructie beschikbaar. David hee~t voor zijn

promotie een dUbbel-gate transistor laten vervaardicen,

zodat hij over alle fabricage gegevens kon beschikken.

De meetresultaten van deze N.kenaal epitaxiale transistor

zijn beschikbaar. Aan de )N89 van Siliconix zijn door

Boeke 14 meting_n gedaan. De )N89 .is,en P.kanaal diffusie

type. Sinds kort i. ook de TIXS" van Texas Instruments

verkrijgbaar. Dit is een N-kanaal diffusie type. Aan de

hand van de meetresultaten van deze , geheel verschillende

transistoren zal de bruikbaarheid van de formules (2.28)

en ().29) worden aangetoond.

Een belangrijke eigenschap van (2-28) is de voorwaarde

voor de verzadigingsstroom (2-)0). Deze stroom zal nul

zijn voor,

. (4.'1)

(4.2)

Voo~ het gemak wordt O<11~511+0(21;«21 v.rY.n~n door P,
zodat, p P

P. 1 (4.')

Uit de metingea worden combinaties van Vgl en Vg2 verkregen,

zodanig dat de transistor juist a~geknepen is. Na berekening

van Vp ' ~1 en' ~2 zal voor alle paren gatespanningen de

waard_ van P bepaald worden.
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De paren gatespanningen uit de metingen vaD David zijn in

tabel 4-1 vermeld.

Iv1:11 (V) Ivg21 (V)

0,0 ',1

0,' 2,4

0,6 1,7

0,9 1 , 1- - - - -;- - - --1,2 0,5
1,6 0,0

-IVp )

Tabel 4-1. A~knijpspanningenvolgens David.

Over de puncb-througbspanningen zijn g.en gegevens bekend.

Indien ecbter de ene gatespanning nul is, .al de andere

gatespanning om af te kniJpen juist gelijk moeteD zijn aaD

de punch-throughapanning (zie de opmerking in paragraaf '.2).. .
Deze methode ia niet zo nauwkeurig als de directe meting,

daar het afknijppunt niet exact te bepalen ia. Toch mag uit

tabel 4-1 wel worden geeteld data .-

... 2
OC ,. 3" v ; 1 V

P

Uit tabel 4-1 keD de piDOb-of~.penningook direct gevonden

worden. Dit is namelijk de .panning die op beide gate.

gezet moet worden om de stroom naer nul te brengen (4-2).

Lineaire interpolatie ge.:tt IVpI- 0,96 V. De gevonden

waarde tVpl- 1 V voldoet due zeer goed.

Nu alle grootheden bekend zijn kan P bepaald worden.



ne resultaten zijn in ~ig. 4-1 u1tge.et. P blijkt slechta

weinig Yen 1 a~ te wiJken.

p 1
1,2

1,1 )(

1,0 -x- - - --- -
~ )( )<

0,9

0,8

oT • , • ::rn:=-0,6 1,2 1,8
IVg1)

Uit de metingen van Boeke wordt tabel 4-2 verkregent

IVg11 (V) IVg21 (V)

0,0 8,4

0,' 6,0
1,0 4,0
1,4 ',0
1,8 2,0-- --- -- -- ..2,0 1, ,
2,4 1,0
2,.5 0,8
2,~ 0,.5

',2 0,0

Tabel 4-2. Atknijpspann1ngen van de ,N89.

Uit de.e tabel kunnen nu weer de vij~ grootheden 0(1' 0(2'

V , V 1 *n V 2 worden a~geleid. Zij kunnen ook bepaaldp p p
worden door directe meting yan de punch-throughspanningen.



Tenalotte etaan ook de fabiekagegevena tot onze bescbikking,

vaarui took weer met (:3-'0 ) '0(, en ()(2 zijn af te leiden.

De uitkomaten ataan vermeld in tab~l 4-,.

IVp,1 IVp21 IVpl 0<, 0('
(v) (v) (v) 2

uit tabel 4-2 ',2 8,4 ',9 0,72 0,28

uit de punch- 2,8 7,9 2,0 0,74 0,26throughapanning

volgens de ", '0 2,0 0,7.5 0,2.5speciticaties

Tabel 4-,. De vijt grootheden bij de ,N89.

Ook hierin zijn de overeenkomsten zeer duidelijk. De atwij

kingen zijn gering voor wet betrett de metingen. De gegevens

verkregen uit de punch-throughspenningen zullen worden ge

bruikt voor de berekening Van P. De uitkomsten stean in

tig. 4-2.

, ,2

x )C

, ..
, Ivg,1 (V)

,N89.

2

x

,o

De atwijking ie aile.n groter den ,~ voor grote Ivg , -Vg21,
due grote M. Zoela reeda is 88ngetoond in paragreat 2.2 is

dit te verwechten, 1aar de tormales bier hUD geldigheid

verliezen.
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Ten.lotte voIgt veor de TIXS" tabel 4-4.

IV«11 (V) IVg21 (V)

0,0 ',6
0,' 2,'
1,0 1,7
1, , 1, ,

~ - --~ _.. ---
1,7 1,0

2,' 0,'

',0 0,0

Tabel 4-4. Atknijpapanningen van de TIXS".

IVp11 (V) IVp21 (V) IVp )
(V)

()(1 ()(2

uit tabel 4-4 ',0 ',6 1,4 0," 0,4,

uit de punch- 2,6 ,., 1. , 0,'7 0,4,throughspanning

Tabel 4.,. De viJ~ grootheden van de TIXS".

De viJt grootheden etaan vermeld in tabel 4.,. Fig. 4.,
g.ett de gevonden vaarden van P v.er.

r1,2

1, 1
)C'

1,0 -X-- - --
X X

0,9
X

x

1 2 , -
IVgtl(v)

TIXS".



,
i-

Fig.

,
I" "
PT'!
: ". ~.:-. _l.~ "":

4 ' 4~'
~ it'

I;

;

I"
d

r
·d,

,
L..:..:.-L~~,",



-46-

Ala laatste controle van (2-28) worden in 1'ig. 4-4 'ven de
I d- TIXS" de V- - Vd karakteristieken gegeven. Dit he.~t

d
Willemse" r,eds voor de enkel-gate transietor gedaan.

Uit (2-28) volgt.

(4-4)

Met de gatespanningea ale parameter vorden de karakteris

tieken rechte evenwiJdige lijnen. Steeds is "n gatespanning

nul gehouden eD de andere gevarieerd. Hierdoor is het

ongunatigate geval veergegeveD (maximale M).

De grenzen van het gebied zijn met onderbroken lijnen

aangegeven. Dear beide P-Novergangen gesperd moeten blijven,

mag de drainspanning Diet negatiever worden dan de dif'f'Usie

spanning. Zo ie de linkergrens bepaald. De rechter grens is

die tuesen het ohmse- en het verzadigingsgebied.

Ten.lotte geef't de grenslijn die evenwijdig 8an de karak

teristieken loopt, de grens van geldigheid van de f'ormule

weer (Ide~ 0,2 I p ). Boven deze lijn vallen de m.etpunten

goed eamen met de theoretieche lijnen. Er onder is de

a1'wiJking veel atarker.



,. DE RESULTATEN VAN EN OPMERKINGEN OVER HET ONDERZOEK.

De Yelde~~ect-junctie-transi.tor met twee gate. parallel

kaft redelijk goed beschreven worden met (2-28),

(5·1)

Deze vergelijking i.,

1. E.nvoudig.

2. Ona~aDkelijk van bet verontr.inigingspro~iel.

,. Ona~ank.lijk van de dittusiespanning.

4. Ook geldig yoor lage gateverontreinigingen.

bij 11 Uit de v.rgelijking van Middlebrook volgt (5-1)
V ~ V 2

direct door ;fS- te vervangen door 0(1 V + ex2~
p p p

De eigen.cbappen zijn ~naloog.

bij 2. De a~ankelijkheid van het verontreinigingspro~i.l

blijkt seer gering te zijn. Het ia dan mogelijk

een sodanig pro~iel te kiezen, die de eenvoudigete

vergelijking oplevert.

bij.JI De di~tusiespanning he.~t een linearieerende wer

k~ng. Het gevolg is dat de I d - Vd karakteristie.

ken van een transistor met welk verontreinigings

pro~i.l dan ook,na correctie voor de ditfUsiespan

ning .en verschuiving onderg.an Dear de parabolieche

oplo.sing toe.

~I De ona~.nkelijkbeid van het verontreinigingepro

fiel geldt ook voor de gatea. Zijn de gates ver

schill.nd v.rontreinigd, dan zal dit tot uitdruk

king komen in de gevoeligheden van de gatee. De 0(1.

sullen dan ongelijk zijn.
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Tegenov.r deze voordelen zijn ala nadelen te noement

1. Beperkt gabied van geldigheid.

2. Dynamiache grootbeden uit ('.1) Bijn onnauwkeurig.

,. Grotere pinoh-o~~apanninggeeft grot.re fouten.

bij 1. Voor IdS~ 0,2 I p ia in de meeate geYallen een

~out kleiner dan 20~ te verwachten.

bij 2. D. absolute waarden yan d. atroom verkregen uit

('-1) en de metingen ver~cbillen weinig.

Hieruit mag echter niet geconcludeerd worden dat

de dynamiache grootheden berekend met ('-1) de

Bel~de naukeurigheid zullen hebben. In fig. 2-6

ia te zien dat de helling van de diverae krommen
. .

afwijkt van de hellirtg van de kromme volgena de

paraboliache wet. Zoala Boeke reeda heeft aange.

duid moeten de I d - Vgi karakteriatieken evenwij

dig aan elkaar lopen. (De ateilheid is constant

volgena (,-1».Uit metingen blijkt dat dit niet

bet geval ia en dit kan gezien worden als gevolg

van de a~ijkingen van ('-1).

Een ander b.langrijk effect echter ia de invloed

van serieweerstanden die onvermijdelijk bij drain

en source hun invloed doen geldeD. Worden deze i~

rekening gebracht dan volgt volgens appendix IV in

het eenvoudigate geval voor de genormeerde steilh.ids

('-2)

Hi.rin zijn drain- en souroeweeratand R gesteld. De

term .et R is de corr.ctieterm. B~eke deed Bijn me

tingen bij zeer lage Vd , zodat de corr.ctieterm nul
V 1 V 2

Bal zijn bij Q(1 y!2 +0(2 ~ +1. 0, dus bij cut-of~.
P P
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De stei1heid is dan maximaa1. Indien echter
I R

Vg1 • Vg2• 0, dan is de correctieterm:8vP •
p

Uit de metingen vo1gen I p• 1,S mA, Vp • 2V en

R. 1S0 n. De correctieterm is dan 0,9. Zodat de

stei1heid nu ongeveer een ~actor 2 k1einer is.

Boeke vondt een verhouding van ruim 2. In hoeverre

deze beide e~~ecten op zieh de karakteristieken

beInv10eden is niet eenvoudig te zien.

bi4 ,. De dif~usiespanning.n hebben steede vrijwe1 deze1~

de waarde. Naarmate de pinch-o~~spanningk1einer is,

za1 ook de 1ineariserende werking van de di~~usie

Vospanning groter zijn daar V- groter wordt.
p

~en ander interessant resu1taat ie (,-27).

Vi (x)
()(i ~V---

P
(5-')

De.e 1inearisering van de ruimte1adinge1aegdikte a1s fUnctie

van de spanning over de 1aag wordt voorname1ijk gerechtvaar

digd door de iav10ed van de di~tusiespanning.

Uit (,-27) vo1gde onder andere (,-29).

V V'
p1 p2

Vp • V
p1

+V
p2

(.5-4)

\Boewe1 het niet is aaagetoond echijnt er bij de.e ~ormu1e eeD

.y.temati.~he fout op te treden. Vermoede1ijk keD (5-4) met

een oorreotie~actorworden uitgebreid, zodat een betere be

nadering kan worden verkregena

V • f Vp1 Vp2
P Vp1 +Vp2

(5-.5)

De correctiefactor ~ sou daD vo1gene de metingen en fig. '-7
0,8 • 0,9 kunnea zijn.
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Resumerend kan worden geBegd dat. ('-1) en (,-4) twee

eenvoudige praktische formulee zijn, waarvan ~e onnsuw

keurigheden aanvaardbaar zijn, daar van de meeste han

delstransiatoren geen voldoende gegevens bekend zijn om

de juiste vergelijking voor een bepaalde transistor te

vinden.

Opm.s Uit het hele onder.oek blijkt de .eer belangrijke

rol die de diffusiesp8nning speelt. Veelal wordt

hier te weinig aandacht a8n beeteed.

Opm•• Voor de dubbel-gate veldeffecttransistor ie nog

geen algemene afspraak over de naamgeving. Er wordt

gesproken over tetrode, four-terminal, dual-gate

etc. De transistor ken dan elke denkbare gatecon

figuratie bezitten. Bij gebruik van ee~ bepaalde

t~ansistor moet dan ook eerst terdege worden onder

zocht tot welk type hij behoort.

Opm.s Exacte kennie van het gedrag van een veldeffect

tranaistor is slechta te verkrijgen indien het ver

loop van de veldlijnen bekend is. Dit patroon is

eventueel te verkrijgen met behulp van een computer.'

Indien het BOU lukken hiervoor een programma te ma

ken, BOU bet inzioht in de transistoreigenschappen

••ker flink etijgen•
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APPENDICES

I. Lading in .en 'panninssafhanke11Jke conden.ator.

De capaciteit 'i. per detiDitie bepaald door.

c(V). ~

De ladinB volBt uit integratie.
Qi (x) . Vi (x)

J dQ. I c(v) dV
o 0

zodats
V (x)

Q
i

(x). j c(v) dV
o

Invullen van (2-1) seett Da uitwerkeD (2-2).

(1-1 )

(1-2)

(1-")

Opm.s (1-4) seldt niet iDdien •• -1. De.e .aard, .,1 ',chter
Dooit voorkomeD.

II. Verzadig1nc••troom in een dubbel-g,t. $rap.i.tor met
constante verontr.inisins.

Vit (2-18) aD (2-19) ,volBtl



Voor hogere drainspann1ngen dan u1t (11-1) volgt, blijft

de atroom constant. Deze grensspanning wordt Vds genoemd.

Uitverking van (11-1) geeft (2-20)1

Vda V
g1

+Vg2- - +1 +M2
V-- 2V

P P

wa.rinl

(11-2) "

Door substitutie ~aD (11-2) in (2-18) wordt de versadiginga- "

atroom Ida gevondenl

.2 ~

"~ [-V 1~ 2 . ~_V 2~ 2+1 +M2 + g + «
"V V

P P

(11-4)

Ixl ia ••ximaal indien"'4n der gatespanningen nul is en de

andere maximaal, dus gelijk aen de punch-throughspanning

(sie hoofdatuk ,). De transistor is dan geheel afgeknepen

en due Vd.- 0." Onder daze voorvaarden blijkt dan uit (77-2)

en (II.').

V i
IMmaxl- 4Vl. 1

P

Onder deze Yoorvaerde wordt voor (11.4) dan (2-21)

.eYonden.

(77-6)



777. Correctie voor de di~~usie.p,nning.

Stel,

v • -a Vo pe

Dit ingevuld in (2-4,) gee~t'

V
yiU. 1 -a (777-2)

pe

De .aximale versadigingsstroo. 7pu volgt uit (2-21) met

Vg1 • V 2. V • -a V ,g 0 pe

~pu. _'a +1 +2 e1 (777-')
pe

De gecorrigeerde getespanning vordt met (2-44),

y V
vIe. (1 _a) ~ -e

pe pu
(1:77-4)

Door de di~~usiespanningvordt de drainspanning zel~ niet

be!nvloed, maar vel zijn normering, zodat met (777-2),

Vde V
y-. ydU(1 -a)

pe pu

Nu door (711-4) en (777-') de echte .panningen bekend ziJn

ka~ met (2-18) de stroom berekend worden. Dese juiste stroom

is de stroom die ook gemeten wordt. 7n de praktijk vordt dan

genormeerd naar de aitwendige grootheden V en 7 • Metpu pu
(777-') volgt dan voor de zo genormeerde drainstroom,

(111-6)

En de _0 genormeerda drainspenning is dan natuarlijk,

Vda Vda~ Vde• Vdu
Vpu• Vpe ypu Vpu ,ypu

(111-7)



IV. Invloed van dra1n- en sourceweerstanden.

De interne .er1eweerstanden Rd en Rs .1jn in de ~1guur aan

gegeven als eobte weerstanden bu1ten de 1deale transistor.

g1

•
Rs

-J,_-.r-d

Voor de.e .cbakel1ng gaat (2-28) over in.

(IV-1)

Voor de eenvoud sal nu Rd - R - R verondereteld worden. Dite ,
geldt .lecbts voor trane1stor_n met verw1eeelbare drain en

source. Voor een kwal1tat1eve beschouw1ng 1e de vereenvou

d1g1ng .eker toelaatbaar. Dan wordt (IV-1).

Door d1~rerent1at1e naar Vg1 wordt de genormeerde ste1lbe1d

gevonden.

m.t Sp. ~:
Opm •• In (IV-,) z1jn de tweede orda termen in R verwaarlooed.
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