
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Karakterisering van MODFET's door middel van 1/f-ruismetingen

van der Kruijssen, F.C.J.

Award date:
1995

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/01699c4b-01d9-461b-938e-875cd64c6015


Karakterisering van MODFET's

door middel van 1/f-ruismetingen

F.C.J. van der Kruijssen



tli3 Technische Universiteit Eindhoven

Faculteit Elektrotechniek

Vakgroep Elektrotechnische Materiaalkunde (EV)

Afstudeerverslag

Karakterisering van MODFET's

door middel van 1/f-ruismetingen

F.C.J. van der Kruijssen

juli 1995

Segeleiders:

Prof. dr. T.G.M. Kleinpenning

ir. H.A.W. Markus



Samenvatting

Een aantal modfet's (= modulation doped field effect transistor) is gekarakteriseerd wat betreft
de invloed van de geometrie van de gate op de 1/f-ruis van de gatestroom. De modfet's zijn
gebaseerd op InP en gefabriceerd door HvtEe in Leuven. Ze zijn niet afgemonteerd, d.w.z. dat
er met behulp van een microscoop en meetnaalden direct op de chip gemeten is. De gate is
gemaakt met behulp van een etsvloeistof. Deze methode wordt de "natte methode" genoemd.
De onderzochte modfet's zijn gefabriceerd met een masker dat MIX-5 genoemd wordt en
hebben allen een gatelengte van 0.2 Ilm. De gatebreedte varieert van 25 Ilm tot 175 Ilm. Ze
worden vergeleken met een commercieel verkrijgbaar type, nl. de Fujitsu FHX35LG en ande
re lMEC-modfet's, waaraan is gemeten door H.A.W. Markus. Dit zijn de 2T4B, 2T5B, 7T4B
en de 7T5B.

Van de gate-kanaal interface, die een Schottky-barriere vormt, is de I-V-karakteristiek geme
ten, evenals de spectrale dichtheid van de 1/f-fluctuaties in de gatestroom Slgs. M.b.v. de I-V
karakteristiek is een model voor de Schottky-barriere opgesteld, met daarin de diode, een
serieweerstand en een parallelweerstand. Vervolgens is vastgesteld waar de dominante ruis
bronnen zich bevinden. Gebleken is, dat de idealiteitsfaktor voor de meeste MIX-5 transisto
ren ongeveer 1.7 bedraagt, voor twee transistoren wordt een waarde groter dan 2 gevonden.
De genormeerde serieweerstand, d.w.z. de serieweerstand Rs vermenigvuldigd met het gate
oppervlak bedraagt voor de MIX-5 transistoren ca. 104 Q~..l.m2. Voor de Fujitsu FHX35LG
wordt een lagere waarde, nl. in de grootte orde van 102 QIlm2 gevonden. Bij een transistor
wordt een parallelweerstand aangetroffen. Deze bedraagt ca. 7.105 Q.
Wat betreft de ruis kan vermeld worden, dat de gemeten stroomruis evenredig is met /g/. Bij
de transistor waarbij een parallelweerstand is aangetroffen, werd een afwijking geconstateerd.
Deze zou toegeschreven kunnen worden aan een ruisende parallelweerstand.

Voor de interpretatie van de metingen aan het kanaal is eveneens een model opgesteld. Er is
bepaald dat de dominante ruisbron zich bevindt in het kanaal en niet in de serieweerstand.
Voor de genormeerde serieweerstand van het kanaal, d.w.z. de serieweerstand Rs vermenig
vuldigd met de gatebreedte W, is voor alle MIX-5 transistoren een waarde van 103 Qllm
gevonden. De thresholdspanning Vr beyond zich tussen -1.0 V en -0.7 V. De 1/f-ruisparameter
voor de MIX-5 transistoren ligt in de grootte orde van 10-3. Voor de Fujitsu FHX35LG werd
een waarde van 1O~ gevonden. In het niet-ohmse deel van de I-V-karakteristiek, vah het zgn.
kinkeffect het sterkst op, een plotselinge toename van de stroom bij saturatie. De invloed van
het kinkeffect op de stroomruis lijkt gering te zijn.
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1

Inleiding

In de praktijk wordt veelvuldig gebmik gemaakt van transistoren om stromen te versterken of
te schakelen. Om de kwaliteit van deze transistoren te beschrijven, kan gebruik worden ge
maakt van I-V-karakteristieken. Vaak is deze methode echter niet toereikend. Met behulp van
I/f-mis als diagnostisch instrument daarentegen, is het moge1ijk de kwaliteit van een device
uitvoeriger te specificeren. Roosterafwijkingen bijvoorbeeld, kunnen met behulp van I/f-mis
metingen aan het licht kemen.

Bij het in dit verslag gepresenteerde onderzoek wordt de I/f-mis gebruikt om de lokatie van
de ruisbronnen te bepalen in Modulation Doped Field Effect Transistors (MODFET's). De
transistoren zijn vervaardigd door lMEC in Leuven. Het substraat bestaat uit InP. Bij het
produktieproces wordt gebruik gemaakt van etsvloeistoffen. Deze methode wordt daarom de
"natte" methode genoemd. De onderzochte MODFET's hebben allen een gatelengte van 0.2
Ilm. De gatebreedte varieert van 25 11m tot 175 Ilm.

Het uiteindelijke doel van het misonderzoek is om een karakterisering te verkrijgen van het
ruisgedrag van deze devices als functie van de geometrie (gatedimensies). Deze informatie zal
door lMEC gebruikt worden bij het ontwikkelen van schakelingen voor telecommunicatie
doeleinden. Bij deze schakelingen is het van belang, dat de oscillator een zo stabiel mogelijk
signaal genereert wat betreft frekwentie. De laagfrekwente ruiseigenschappen van de transis
toren zijn hierbij van groot belang. Door de niet-lineaire eigenschappen wordt de laag-fre
kwente mis bij de hoge frekwenties van de oscillator namelijk ge'introduceerd als fase-ruis.

Vergelijkbaar onderzoek aan IMEC MODFET's is reeds verricht door H.A.W. Markus [1] en
B. Gailhard [11]. De resultaten van het onderzoek door H.A.W. Markus worden in dit verslag
vermeld en gebruikt als vergelijkingsmateriaal.
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2
De devices en de
gebruikte apparatuur

2.1 De conventionele n+·AIGaAs/GaAs MODFET
De MODFET is een heterostructuur FET. Daarom wordt hij ook weI HFET (Heterostructured
Field Effect Transistor) genoemd. In figuur 2.1 is de schematische opbouw van een HFET te
zien.

source drain

~'---------, gate ~~
_n_+_G_aA_s "\--"~'-~------
n+ AIGaAs

ondedoteerd

-- ---/---- - ---- - --- - -- -- -- --- - -- -- --- - - -r= AIGaAs

2 DEG

ongedoteerd GaAs

semi·isolerend GaAs substraat

Figuur 2.1: Schematische weergave van de opbouw van een MODFET.

Bovenop het semi-isolerende GaAs substraat, wordt een semi-isolerende of een licht p-gedo
teerde GaAs-Iaag gegroeid, de zgn. bufferlaag. Daarboven bevinden zich een ongedoteerde
AIGaAs laag, de zgn. "spacer"-laag, een n+-AIGaAs-Iaag (donor-laag) en een n+-GaAs-Iaag
(contactlaag). De contactlaag zorgt voor een zo goed mogelijk ohms contact met de source en
drain metaallagen. De gate metaallaag vormt samen met het ondergelegen n+-AIGaAs een
Schottky barriere. In figuur 2.2 is het bandendiagram te zien voor de situatie waarin de gate
niet gepolariseerd is t.o.v. de source.

2



Hoofdstuk 2: De devices en de gebruikte apparatuur

~80A

gate
melaal

: '~

~=rJ=lj
n. AIGaAs AIGaAs GaAs subslraal
donor laag spacer buffer

Figuur 2.2: Het banddiagram voor een HFET zonder aangelegde gatespanning.

Doordat AIOaAs een grotere bandgap heeft dan GaAs en het AIGaAs gedoteerd is met dono
ren, vonnt zich in het GaAs een potentiaalput, waarin elektronen zitten. De breedte van de put
is zeer klein, typisch 80 A, waardoor gesproken wordt van een twee-dimensionaal elektronen
gas. EIektronen worden niet verstrooid door gei'oniseerde donoren, omdat ze zich bevinden in
ongedoteerd materiaa1. Bovendien zorgt de AIOaAs "spacer"-laag ervoor, dat de elektronen
ook niet worden verstrooid door de gei'oniseerde donoren in de n+-AIOaAs-laag. Dit resulteert
in een hoge mobiliteit van de elektronen en zodoende een hoge driftsnelheid onder invloed
van een elektrisch veld. Dit elektrisch veld wordt veroorzaakt door de drain-source spanning.
De gate spanning bepaalt het aantal elektronen in de potentiaalput.

2.2 De bestudeerde componenten
Tegenwoordig wordt steeds vaker gebruik gemaakt van HFET's met n+-InAIAs/InGaAs hete
rostructuren op InP, omdat dit een beter ladingstransport in het kanaal biedt. Het onderzoek is
verricht op een zestal niet-afgemonteerde MODFET's gebaseerd op InP en vervaardigd door
lMEC te Leuven. De gate is aangebracht met behulp van etsvloeistoffen. Dit proces wordt
daarom de "natte" methode genoemd. De transistoren hebben allen een gatelengte van 0,2 )lm.
De gatebreedte varieert van 25 )lm tot 175 )lm. De transistoren zijn gemaakt met behulp van
een masker dat MIX5 genoemd wordt. In tabel 2.1 zijn de gatebreedten van de verschillende
onderzochte transistoren te zien. Elke transistor bestaat eigenlijk uit twee transistoren, waar
van de drains onderling zijn doorverbonden en naar een bonding pad zijn uitgevoerd. Tijdens
de metingen is bij een aantal transistoren de beide sourcen doorverbonden. Bij de transistoren
waarbij dit niet gebeurd is (een source is opengelaten tijdens de metingen), wordt gerekend
met de helft van de in tabel 2.1 opgegeven gatebreedte. In tabel 2.1 zijn ook nog gegevens
opgenomen van IMEC-transistoren waaraan gemeten is door H.A.W. Markus [1], n1. de 204,
205, 704 en 705. Tevens is in deze tabel een commercieel verkrijgbaar type opgenomen, n1.
de Fujitsu FHX35LO.

3



Hoofdstuk 2: De devices en de gebruikte apparatuur

TabeI2.1: De dimensies van de transistoren.

2G4

2G5

7G4

7G5
FHX35LG

MIX-5 T07
MIX-5 T08
MIX-5 T09

MIX-5 TlO
MIX-5 T12

MIX-5 T13

......................................................·························Gat~btt~dt~

.::~jll~~i~~~~:!:!:!:ill·::·:··!IT\:;ifAlji:: .•·.··::··:·t·
0.3 50

0.7 50
0.3 50

0.7 50

0.25 280
0.2 25
0.2 50
0.2 75

0.2 100
0.2 150
0.2 175

2.3 De gebruikte apparatuur en de meetopstelling
In figuur 2.3 is de meetopstelling voor de ruismetingen getoond. Voor het meten van de I-V
karakteristieken (en later voar het meten van de transconductantie gm) zijn de volgende volt
meters gebruikt:

0-15 MHz

Philips
PM 3231
Oscilloscoop

Device
ORTEe Brookdeal 5004Under r----

Test Low noise amplifier

60dB

ADVANTEST
R9211E
FFT-analyzer

1 mHz· 100 kHz

Figuur 2.3: De meetopstelling voorde ruismetingen.
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Hoofdstuk 2: De devices en de gebruikte apparatuur

o KEITIILEY Instruments 155 Nulldetector Voltmeter, serienummer K 1-13313
o KEITIILEY Instruments 155 Nulldetector Voltmeter, serienummer K 1-13314
o KEITHLEY Instruments 155 Nulldetector Voltmeter, serienummer K 1-12454.

Voor het uitvoeren van de ruismetingen zijn de volgende apparaten gebruikt:
o ORTEC Brookdeal 5004 Ultra Low Noise Preamplifier, serienummer 088, met een

ingangsimpedantie van 5 MHz, een ingangscapaciteit van 5 pF, een versterking van 60 dB
en een equivalente ruisweerstand Req van 40 n voor f> 1 kHz.

o Philips oscilloscoop PM 3231, serienummer DQ 11609, bereik 0-15MHz
o ADVANTEST R9211E Digital Spectrum Analyzer, serienummer 92020247.

Aangezien de modfet's niet afgemonteerd waren, was het noodzakelijk om met behulp van
een opstelling met naalden en een microscoop de metingen direct op de plak uit te voeren. Dit
gaf aanvankelijk wat problemen, omdat de devices zeer gevoelig bleken te zijn. Het is nood
zakelijk gebleken om de metalen doos, waar de opstelling getoond in figuur 2.4 zich in be
vond. te aarden. De aarde van de opstelling is vervolgens met deze metalen doos verbonden,
waarna er zich geen - voor de devices desastreuze - problemen meer voordeden.
Vervolgens werd het meten wat bemoeilijkt, doordat er oscillaties optraden. Dit probleem
werd opgelost door de meetnaalden te voorzien van ferrietkraaltjes en de behuizingen van de
voltmeters eveneens te aarden aan de metalen doos.

I,
I

\ I

IJA~ ",
.~v.'!.I'h... '..:#;" ":6;/ /.... ·..flft(C··

:JJrC1l4 ,.."..

Figuur 2.4: Met behulp van een opstelling met meetnaalden werden de metingen verricht.
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3
De Schottky-barriere

Zoals venneld in paragraaf 2.1, vormen de overgangen van de gate naar de source en van de
gate naar de drain een Schottky-barriere. De stroom door een modfet wordt dus niet alleen
bepaald door de kanaalstroom, maar ook door de stroom van een in doorgang gerichte diode.
In dit hoofdstuk wordt daarom de Schottky-barriere behandeld. Begonnen wordt met het ge
drag van deze diode. Daarna worden de experimentele resultaten vergeleken met de gepresen
teerde theorie. Dit wordt gedaan voor zowel de I-V-karakteristieken als de Iff-mis.

3.1 De stroom-spanningskarakteristiek
In figuur 3.1 is het banddiagram van een Schottky-barriere getoond. De aangelegde spanning
V =0 Volt.

n-type
halfgeleider

Ec.......... Eo
EF

Figuur 3.1: Banddiagram van een Schottky-barriere bij V=O Volt.

De stroom over de barriere wordt nagenoeg bepaald door thennische emissie van elektronen
over de top van de barriere. Hierdoor wordt de I-V-karakteristiek gegeven door de vergelij
king van Richardson

(3-1)
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(3-2)

Hoofdstuk 3: De Schottky-barriere

waarin A de doorsnede, A* de Richardson constante en c1> de baniere hoogte voorstelt. De
barrierehoogte kan varieren als functie van de aangelegde spanning V door "image force lo
wering". Dit effect wordt ingevoerd in formule (3-1) als ~c1>. Hieruit voIgt

1= AA+T 2e-(q<%l-04>YkT[/VIl:T - 1] =I~/%kT - 1]

met 11 de idealiteitsfaktor.

Eventuele afwijkingen van de I-V-karakteristiek van een Schottky-diode zoals die gegeven is
in (3-2) kunnen worden gemodelleerd door een serieweerstand Rs en een parallelweerstand Rp.

De Schottky-diode samen met deze parasitaire weerstanden is schematisch weergegeven in
figuur 3.2.

V

D

19S-
kanaal

Figuur 3.2: Vervangingsschema van de Schottky-barriere.

Er geldt

(3-3)

(3-4)

met Vgs de aangelegde gate-spanning, V de spanning over de ideale diode en Igs de totale
stroom. Bij zeer grate stromen is de impedantie van de ideale diode te verwaarlozen t.o.v. de
serieweerstand Rs. Deze laatste bepaalt dan de impedantie.
Rp is veel groter dan Rs, zodat de invloed van Rs te verwaarlozen is bij lage stromen. De
volgende benadering geldt dan:

Igs ::::Ii/V,/TjkT - 1] + ~~
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Hoofdstuk 3: De Schottky-barriere

Ais de grootte van Rp voldoet aan (3-5), dan is de spanning rechtevenredig met de stroom:

V s
Rp « v/, (3-5)

10 eq
• T1kT - 1

Na het uitzetten van de Igs-Vgs-karakteristiek langs logarithmiseh verdeelde assen is uit de
reehte met helling een bij lage stromen Rp te bepalen en bij hoge stromen Rs.

3.2 De ruis in de Schottky-barriere
Ais uitgegaan wordt van mobiliteitsfluetuaties als oorzaak van 1/f-ruis (Hooge-model), dan
voIgt uit (3-2) dat de Schottky-barriere geen l/f-ruis produceert. De I-V-karakteristiek volgens
(3-2) is immers niet afhankelijk van de grootte van de beweeglijkheid ~. Dus ook fluctuaties
hierin hebben geen invloed. In (3-2) echter, wordt uitgegaan van het feit dat de stroom door
de barriere aIleen bepaald wordt door thermische ernissie. In werkelijkheid wordt de stroom
ook nog bepaald door diffusie en drift van de elektronen in het depletiegebied. Ais dit mee
genomen wordt in (3-2), wordt de volgende uitdrukking verkregen voor de stroom door een
Schottky-barriere [6]:

(3-6)

met

en met

VR = ( kT .J11.2 en
21tm

Hierin is Xm de positie van het maximum van de barriere en '¥(x) de energieafstand tussen de
top van de barriere en de bodem van de geleidingsband ter plaatse x.
Volgens (3-6) fluctueert nu 1 als ~ fluctueert.

In figuur 3.3 wordt de Schottky-barriere nogmaals getoond, maar nu met de mogelijke l/f
ruisbronnen. Bierin wordt de impedantie van de diode Z gegeven door de differentiele impe
dantie:

(3-7)
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Als V» T)~T dan z ... ~"J.

SIRs

gate

z

Hoofdstuk 3: De Schottky-barrUre

(3-8)

kanaal

Figuur 3.3: Vervangingsschema van de Schottky-barri~re met de mogelijke l/f-ruisbronnen.

De totale l/f-spanningsruis over de klemmen "gate" en "kanaal" in figuur 3.3 is:

(3-9)

met SI,[) de ruisdichtheid in de ideale diodestroom, SI.Rp de ruisdichtheid in de stroom door de

parallelweerstand en Sv de ruisdichtheid in de spanning over de interface tussen gate en ka
naal. SI,Rp en SI,Rs voldoen aan de Hooge-relatie [7]

Voor SIP geldt [10]:

aKI
SI,D=-

f

met K onafhankelijk van de stroom.

(3-10a)

(3-lOb)
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Hoofdstuk 3: De Schottky-barri~re

Voor de 1/f-ruis van een device geldt in het algemeen relatie (3-11) als voldaan is aan de
volgende voorwaarden[4]:

o De stroomdichtheid J is homogeen verdeeld over de gate
o De ruisbronnen zijn homogeen verdeeld over de gate en zijn ruimtelijk ongecorreleerd
o Experimenteel is gevonden dat SI - fk

met A in het geval voor de MODFET het oppervlak van de gate.

(a)

(b)

Figuur 3.4: (a) De ruisbronnen homogeen verdeeld over de gate
(b) De ruisbronnen niet homogeen verdeeld over de gate.

Als de ruisbronnen niet homogeen verdeeld zijn over de gate, dan geldt relatie (3-11) niet.
Aan de hand van figuur 3.4 wordt een voorbeeld getoond van niet-homogeen verdeelde ruis
bronnen.
De ruisbronnen in het linker gedeelte van figuur 3.4 (b) kunnen geconcentreerd gedacht wor
den in een gebied A,. Stel, dat uit experimenten blijkt, dat Sw - fD

k
• Verder wordt aangeno

men dat de ruis wordt bepaald door de stroom door oppervlak A" terwijl de stroom wordt
bepaald door oppervlak Ab. Als A, « Ab "" A en Jr /Jb onafhankelijk van de aangelegde span
ning, dan geldt

k k k
I, k k fbAr I A, k-k

51,D - -k- -JrA, - Jh A, - -- - -- - I A
Ar -1 At A k

10
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Hooldstuk 3: De Schottky-barriere

Vit de oppervlak-afhankelijkheid van SI,D (zie relatie (3-11) en (3-12», kan het moge1ijk zijn
te achterhalen of de ruisbronnen al dan niet homogeen verdeeld zijn over de gate. Meer hier
over in paragraaf 3.3.2.

3.3 Experimentele resultaten

3.3.1 De stroom-spanningskarakteristiek
In figuur 3.5 en 3.6 is de meetopstelling voor het meten van de stroom-spanningskarakteristiek
resp. voor het meten van het ruisgedrag van de gate te zien. Hierbij zijn de drain en de source
aan elkaar gelegd. De weerstand van de potmeter (lO-standenschakelaar met losse weerstan
den) is hoog t.o.v. de weerstand van de barriere omdat de metingen gedaan worden m.b.v.
stroomsturing: De stroom blijft constant. In de figuren 3.7 en 3.8 zijn de I-V-karakteristieken
te zien. Hierin is de stroom I logarithmisch uitgezet en de spanning V lineair.

D.U.T.

6V v
Vl

Figuur 35: Het meetschema voor her meten van de I-V-karakteristiek van de gate.

D.U.T.

6V

1k

spectrum
analyzer

Figuur 3.6: Het meetschema voor het meten van het ruisgedrag van de gate.
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Hoofdstuk 3: De Schottky-barriere

Vit het lineaire verband bij lagere stromen is de idealiteitsfactor 11 te bepalen. Immers, uit
(3-2) voIgt:

_ qV
log(!) -log(lo) + 11kT In(10)

Na het nemen van de afgeleide van log(!) naar V voIgt:

d (log!) _ q
dV - 11kT In(lO) ~

11= q
kT In(10) d (log!)

dV

(3-13)

(3-14)

Vit de grafiek van 1/1 tegen de totale impedantie van de Schottky-barriere 2tot kan door middel
van lineaire extrapolatie uit het snijpunt met de lijn III ~ 0 de serieweerstand Rs bepaald
worden. Immers,

dVgs dV dVRs 11kT
2 lOt = digs =di +& =---qI +Rs

In tabel 3.1 zijn waarden voor de idealiteitsfactor en de serieweerstand te zien. Hierin is de
serieweerstand Rs vennenigvuldigd met het oppervlak van de gate om vergelijking tussen de
transistoren onderling mogelijk te maken. De parallelweerstand Rp wordt venneld indien deze
meetbaar aanwezig was en voldeed aan relatie (3-5).

Tabel 3.1: De parameters van de Schottky-barrieres.

204 2.7 3.4-105

205 1.7 > 3.107

704 2.6 3.0.105

705 3.3 7.0.106

FHX35LO 1.2 7.0.102

MIX-5 T07 2.4 15104
--

MIX-5 T08 1.9 1.3.104
--

MIX-5 T09 1.7 1.2.104
--

MIX-5 TlO 1.7 4.0.104

MIX-5 T12 2.1 2.0.104

MIX-5 T13 1.7 2.1.104 6.9·105

12



Hoofdstuk 3: De Schottky-barriere

o TO? o Toa TOg

19.[mA)
1O°r:----~--""T""--...,...----r--___.~--..._--~--"""T""--___._--___.

. 0 o
1O·lb.-----;...-----if_--;...---+---..........---+-----;.---I---...;...------I

o

0:

o

o

/ to ~

;: /0 J0
1o·2l:.:-------+---~-+-~-___:.,4_--__t---~--+__--..........--_i

v/~r
1// :
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Figuur 3.7: 19s-Vgs-karakteristiek van de transistoren T07, T08 en T09.
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Figuur 3.8: 19s-Vgs-karakteristiek van de transistoren TiO, Ti2 en T13.
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Hoofdstuk 3: De Schottky-barriere

3.3.2 1/f-ntis van de gate
Zoals te zien is in figuur 3.6, is de ruis in de gatespanning Sv gemeten. Het blijkt dat bij hoge
stromen Sv vrijwel onafhankelijk van de stroom is. Hieruit voIgt dat de ruis niet bepaald wordt
door de serieweerstand. Immers, als de ruis weI bepaald wordt door de serieweerstand geldt:

2 aJ2R 2
Sv= <xV = s _/2. (3-16)

fNRs fNRs

(3-9) is nu te vereenvoudigen tot

(3-17)

(3-18)

In de figuren 3.9 en 3.10 zijn de meetresultaten te zien. SI en I zijn uitgezet Iangs logarithmi
sche assen. Er geldt:

( J
-2

ZRp
SI =SI,D + SI,Rp =Sv Z + R

p

Voor elke transistor is een helling 2 waar te nemen bij grotere stromen. Hier is namelijk Z «
Rp• Vit (3-8) en (3-18) voIgt dan dat stroomruis bepaald wordt door de barriere. Ais in dit
geval de stroomruis door de parallelweerstand bepaald zou worden, zou namelijk gelden:

SI,R -Iff =(~J2=[1J
kT In(LJ~2 -In

2
(1) (3-19)

p p Rp qRp /0 ~

Volgens (3-lOb) moet echter, ais uitgegaan wordt van mobiliteits-fluctuaties ais oorzaak van
l/f-ruis, de stroomruis evenredig zijn met de stroom I. De oorzaak van het feit, dat de stroom
ruis evenredig is met /2 is nog niet bekend.
Bij transistor T13 is een afwijking te zien van helling 2 bij lage stromen. Dit zou toegeschre
ven kunnen worden aan een ruisende parallelweerstand. Het afwijkende gedrag bevindt zich
bij een stroom beneden 1 IlA. Dit komt overeen met de afwijking in de I-V-karakteristiek in
figuur 3.8. Verder blijkt, dat de ruis van aIle transistoren hoog is vergeleken met de Fujitsu
FHX35LG en de eerder onderzochte IMEC-transistoren [1].
Experimenteel is gevonden dat SI,D - /2. Ais de ruisbronnen homogeen verdeeld zijn over de
gate en ruimtelijk ongecorreleerd, dan geldt volgens (3-11):

12

~-T (3~

Ais de ruisbronnen niet homogeen verdeeld zijn, maar geconcentreerd in een klein gebied op
het gate-oppervlak zoals aangegeven in figuur 3.4, dan geldt volgens (3-12) als A, « Ab "" A:

SUJ - (:br= (~J (3-21)
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Hoofdstuk 3: De Schottky-barriere
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Figuur 3.9: Slgs-Igs van de transistoren T07, T08 en T09.
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Figuur 3.10: Slgs-Igs van de transistoren TiD, Tl2 en Ti3.
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Hoofdstuk 3: De Schottky-barriere

In figuur 3.11 is voor de onderzochte transistoren (SI fA)/P (zie de waarden "voor passivatie")
uitgezet tegen de gatebreedte (de gatelengte is immers voor aile transistoren hetzelfde). Hieruit
blijkt, dat de genormeerde ruis vrijwel onafhankelijk is van het gate-oppervlak en van grootte
orde 10-6 Ilm2 is. Hierdoor is er geen reden om aan te nemen dat de ruisbronnen niet homo
geen over de gate verdeeld zijn.

na passivatie+o veer passivatie(SI.tA)/1 2 [um2
]

10-4,,-_------------------------------,

+

10-5 _

10- 1

o o o
o

+
o

+

100
10-7L---+-------'------....L...---...L..---'---....L..--....L..---'------'-----'

10

~[um]

Figuur 3.1 1: Genormeerde ruis vs. gatebreedte.

3.3.3 Passivatie
Vervolgens werd de chip bedekt met een nitride-laagje (SiJN4). Dit proces wordt passivatie
genoemd. Hierna werd de ruis in de gatestroom opnieuw gemeten en werd wederom de ge
normeerde ruis (SI fA)//2 bepaald. Het resultaat is te zien in figuur 3.11 (zie de waarden "mi
passivatie").
Het probleem bij deze metingen was, dat slechts twee van de eerder gemeten transistoren nog
functioneerde, nl. T09 en T13. Hiervan is aIleen bij T13 de grootte van de genormeerde ruis
vergelijkbaar met die van voor de passivatie.
Voor de overige transistoren is aan een ander exemplaar gemeten met dezelfde gate-dimens
ies. In de grootte van de genormeerde ruis is een spreiding te constateren, onafhankelijk van
de grootte van het gate-oppervlak. Een oorzaak van deze spreiding kan liggen in het feit, dat
het voor aIle transistoren moeilijk was om de 1/f-ruis te meten: er was veel g-r-ruis aanwezig.
Concluderend kan gezegd worden, dat de invloed van passivatie op de ruis in de gatestroom
niet duidelijk is waargenomen.
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(4-1)

(4-2)

4

Het kanaal

4.1 De stroom-spanningskarakteristiek
De stroom door het kanaal van een MODFET is evenredig met het aantal vrije ladingsdragers
in het 2-DEG. Volgens het charge control model geldt er voor het aantal vrije elektronen per
oppervlakte-eenheid ns in het geval dat er geen spanning over de drain-source staat de volgen
de re1atie [8]:

ns= q(d: !!:.d) [Vg/ - Vr] = ~ [Vgs' - Vr]

Hierin is E de dielektrische constante van het AIGaAs en d de dikte ervan. !!:.d is de dikte van
de ongedoteerde GaAs-Iaag. Deze is typisch 50 A.. Vr is de thresholdspanning. Voor C geldt

E
C=d+M

enVgs' en Vds' zijn de intrinsieke spanningen

(4-3)

(4-4)

Hierin zijn Rsd en R ss de parasitaire serieweerstanden van het kanaal aan resp. de drain- en de
source-zijde.
Ais er een elektrisch veld tussen drain en source wordt aangebracht door het aanleggen van
een spanning, dan wordt de potentiaal in het kanaal plaatsathankelijk en dus ook de concen
tratie vrije ladingsdragers. Er geldt nu

C
ns(x) = - [Vgs - Vex) - Vr]

q

met Vex) de potentiaal in het kanaal ter plaatse x. Voar de stroom geldt:

Ids =Iqnsv[E(x)]W I = !lCW [Vg/ - Vex) - VT] dVt) (4-5)

met W de breedte van de gate en v[E(x)] de driftsnelheid onder invloed van een elektrisch
veld. Integreren over de lengte L van het kanaal resulteert in
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Hoofdstuk4: Het kanaal

IlCox
W { , I/)V' lV2}Ids= L (Vgs - YT ds -'2 ds (4-6)

(4-7)

Met behulp van (4-6) en voor niet al te grote Vds is een uitdrukking af te leiden veor de totale
weerstand van het kanaal als funetie van de effectieve gatespanning.

Vds' L L
Rch = Ids = IlCW(Vgs' - VT) ~ RIot = IlCW(Vgs' - VT) + Rs

met Rs de totale parasitaire serieweerstand Rss + Rsd. Bovenstaand model is geldig in het ohms
gebied en veor gatespanningen groter dan de thresholdspanning. Veor het subthresholdgebied
geldt [12]:

[ (
qVdsJn (q(VgS - VT)]

Ids, sublhr - I - exp - kT U·exp kT (4-8)

Ais Vds» kT/q, dan is er een zeer zwakke afhankelijkheid van de drain-source spanning. Voor
Vds « kT/q is (4-8) te benaderen door een Taylor-reeks waarin alleen de eerste twee terrnen
zijn meegenomen:

(4-9)

Onder deze voorwaarde zal het kanaal zich dus ohms gedragen.
Vit (4-6) blijkt, dat Ids een maximum bereikt bij Vds =Vgs' - Vr. Ais Vds> Vg/ -VT, dan blijft
Ids op het bereikte maximum. Dit is het zgn. saturatie-gebied. Ais Vds echter blijft stijgen, dan
kan de streom Ids plotseling weer gaan toenemen. Dit is het zgn. "kinkeffect". Dit effect is te
verklaren aan de hand van figuur 4.1.

Na de kink zijn er twee geleidingsmechanismen aetief: een unipolaire en een bipolaire. De
unipolaire is de elektronenstroom in het 2-DEG. De bipolaire bestaat uit elektronen en gaten
die stromen door het kanaal en de ongedoteerde GaAs-bufferlaag. Bij grote Vds wordt het
elektrisehe veld aan de drainzijde zo groot dat impaet-ionisatie optreedt: elektronen in het
2-DEG creeren elektron-gat paren. De elektronen driften richting de drain, terwijl de gaten
gei'njecteerd worden in het ongedoteerde GaAs. Zoals te zien is in figuur 4.2 worden de gaten
ervan weerhouden om de AIGaAs-Iaag naar de gate over te steken door de aanwezighheid van
de heterojunctie-baniere. De gaten driften door het ongedoteerde GaAs, parallel aan het ka
naal richting de source, waar recombinatie plaatsvindt met gei'njecteerde elektronen [5]. Het
zo ontstane extra "kanaal" zorgt voor de plotselinge stroomtoename.
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source

Figuur 4.1: Schematische weergave van het kink-effect.

gate

Figuur 4.2: Het banddiagram mel de galen-barriere.

4.2 De ruiseigenschappen

Hoofdstuk4: Het kanaal

drain

GaAs

GaAs substraat

GaAs

In figuur 4.3 is het vervangingsschema van het kanaal met de mogelijke l/f-ruisbronnen te
zien. Rch stelt de kanaalweerstand voor en Rp de eventueel aanwezige parasitaire lek buiten
het kanaal om. Rs is de totale parasitaire serieweerstand Rss + Rsd. Getracht wordt om de
overheersende ruisbron te achterhalen. Hiertoe wordt de invloed van elke ruisbron afzonder
lijk bepaald.
In de praktijk is Rp » Rch. Voor grote effectieve gatespanningen VG zijn de weerstanden Rch
en Rs dan bepalend voor het gedrag van de transistor. Aangenomen wordt, dat de effectieve

19
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source

Sipp

Figuur4.3: Hetvervangingsschema van het kanaalvan de MODFET.

gatespanning Vc positief is, zodat Rch - 1/Vc. Voor relatief grate effectieve gatespanningen
geldt:

(4-10)

met SRch en SRs de I/f-ruis in resp. de kanaalweerstand en de serieweerstand. Als de ruis
afkomstig is van het kanaal geldt:

Als de ruis afkomstig is van de serieweerstand geldt:
2Sv aRs 0

-:::::SR =--Vcp S iNs

(4-11)

(4-12)

Door nu Sv 1/2 als functie van Vc in een grafiek uit te zetten is de ruisbron te localiseren.

4.3 Experimentele resultaten

4.3.1 De I-V-karakteristieken
In figuur 4.4 is het schema van de opstelling voor het meten van de I-V-karakteristieken te
zien. Hierbij wordt, net zoals bij de meting van de 1-V-karakteristiek van de gate, gebruik
gemaakt van stroomsturing. De voorschakelweerstand aan de drain-zijde is dus veel groter dan
de kanaalweerstand. De metingen zijn verricht bij kamertemperatuur (293 K).
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D.U.T.

11
•••~ .;;;~ •••••• o ••

; I -
~ ";~_ .1

[[] 20k

1k

6V V 3V

V1 10k

Figuur 4.4: De meetopstelling voor de meting van de 1-V-karakteristiek van het kanaal.

In de figuren 4.5 tim 4.8 zijn de gemeten I-V-karakteristieken te zien. Hierbij is de aangelegde
gatespanning Vgs als parameter gebruikt. Bij transistoren T09, TlO en T13 is een afwijking
van het ohmse gedrag te zien bij grote aangelegde gatespanning en bij lage Vds (beneden 1
mV). De verklaring voor dit verschijnsel is te vinden in de gatestroom. Bij hoge positieve
gatespanningen is de diode tussen de gate en de drain in geleiding. Deze diode is gestippeld
weergegeven in figuur 4.4. De stroom die door bet kanaal vloeit bestaat dan uit twee compo
nenten: de stroom afkomstig van de drain (I]) en de stroom afkomstig van de gate (12). Alleen
de drainstroom wordt gemeten. Voor de drainspanning geldt

(4-13)

als de gatestroom bomogeen verdeeld is over de gate. De drainspanning die wordt gemeten is
hoger dan de spanning die zou worden gemeten als alleen de drainstroom zou vloeien. Dit
effect wordt sterker naannate de verbouding tussen de gate- en de drainstroom groter wordt,
dus bij lagere Vds.
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Figuur 4.5: Ids-Vds-karakteristiek van transistor T07 met als parameter Vgs.
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Figuur 4.6: Ids-Vds-karakteristiek van transistor T09 met Vgs als parameter.
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Figuur4.7: IdrVds-karakteristiek van transistor TID met Vgs als parameter.
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Figuur 4.8: IdrVdrkarakteristiek van transistor TJ3 met Vgs als parameter.
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Vervolgens is uit de I-V-karakteristieken bij grotere Ids de geleiding in het ohmse gebied
bepaald. Deze l/Rtorwaarden zijn in grafiek uitgezet tegen de aangelegde gatespanning. De
resultaten zijn te zien in de figuren 4.9 tim 4.12.
Als Rch » R s dan is er volgens (4-7) een lineair verband tussen de kanaalgeleiding en de
aangelegde gatespanning. Bij grote gatespanningen is Rch « R s en wordt de geleiding bepaald
door Rs. Dit is bij aIle transistoren waar te nemen.
Voor kleine gatespanningen geldt (4-8) voor het subthresholdgebied. Er is dan een exponen
tieel verband tussen Gch en V gs. Deze afwijking van het lineaire verband is bij alle transistoren
waarneembaar.

Door extrapolatie van het lineaire gedeelte is uit het snijpunt met de Vgs-as de thresholdspan
ning VT te bepalen. Uit het gedeelte waar Gch onafhankelijk is van V gs voIgt de serieweerstand
Rs. In tabel 4.1 zijn de waarden voor de thresholdspanning en de serieweerstand te zien. De
waarde van de serieweerstand is vermenigvuldigd met de gatebreedte Wom onderlinge ver
gelijking mogelijk te maken. Tevens zijn de resultaten van metingen aan andere lMEC-trans
istoren gedaan door RA.W. Markus [1] en die van een commercieel type, nl. de Fujitsu
FHX35LG, in de tabel weergegeven.
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Figuur 4.9: Kanaalgeleiding Gch vs aangelegde gatespanning Vgs van tranisistor T07.
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Figuur4.10: Kanaalgeleiding Gch vs aangelegde gatespanning Vgs van tranisistor T09.
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Figuur 4.11: Kanaalgeleiding Gch vs aangelegde gatespanning Vgs van tranisistor TW.

25



Hoofdstuk4: Het kanaal

o T13

••••• "00 ••• 0 •••••••

. .. ...... "0"·········· "0°····· . .... : .....
70 f--i---I---_r------1I-------,;.....,O=---t----i0;:=..-____i----i--;[b'------O__"'I-c_....;-~C

0.40.20.0

· .
• • • • • 4 •••••••••••• 0••••••· .

· .· .
........... 0 ••••••••••••••· .· .

· .· .
........... 0 ••••••• 0••••••· .· .

· .· .
• • • • • ... • • • • .. • • • • • • 0° •••••· .· .

· .· .
••••• 0 _0_ •••••

· .· .

· .· .
••••• "t •••• O -0-· .. •••· .· .

·0.2-0.4-0.6-0.8

· ... ............. ······:····/··0···:··--·· ; : .
60 1---r---I----r--+-1I----~--I-----~____i;---.--;-~.--;-----;.-__I.............. '''~f ~ .
50 f----I----f----I----~--I-----~---i,----------t------t---__I

............./ ~ .

40 1-----t---i~---I--------1I------____i;----;-----;---__I

.... ·i·····j.. ·;· .. ··· .. ··..;
30 1---------,11-------1,----------1----;------+----+-------\

·····i··f······~············;
20 1-----+---if-------i;------i;-----1-----+------t-----I"'0/'" : ~.- .
10 1----I------1r---------ir---------Ir----------1-----t-------j----__I·j·i·· .. · : ; ..

O'--L... '-- '--__--J'--__----' ---.L ---' ----'

-1.0

Figuur4.12: KanaalgeleidingGch vs aangelegde gatespanning Vgs van tranisistor TJ3.

Tabel 4.1: De waarden voor de thresholdspanning
en de serieweerstand.

2T4B

2T5B

7T4B

7T5B

0.20

0.30

-0.10

0.20

FHX35LG -0.50 < 1.4.103

MIX-5 T07 -0.72

MIX-5 T09

MIX-5 TlO

-0.84

-0.83

MIX-5 T13 -0.95
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4.3.2 1If-ruis in het kanaal
In figuur 4.13 is log(SVds IVds2

) als funetie van log(Rtot) te zien. In deze grafiek zijn lijnen
getekend van gelijke ruisparameters a. Deze lijnen zijn berekend met de volgende fonnule:

SVd.s a aq!JRch
vl - iNch - fL2

(4-14)

Hierin is Svds de speetrale dichtheid van de l/f-fluctuaties in de open klemspanning over de

source-drain contacten, Q de elementaire lading, f de frekwentie, L de kanaallengte (0.2 ~m),

I..l. de mobiliteit (ca. 5000 cm2Ns). (4-14) gaat uit van het feit dat er geen serieweerstand
aanwezig is: Rch = Rtot. Uit figuur 4.13 blijkt, dat de relatieve relatieve ruis sterk afvalt als Rtot
kleiner wordt, d.w.z. als Rch « Rs. Bij transistor T13 is een helling +3 te constateren. Bij
grotere Rtot, d.w.z. als Rch » Rs, lijkt de helling over te gaan in +1: Hier wordt de weerstand
en de ruis bepaald door het kanaal.

Teneinde de invloed van de serieweerstanden nader te bestuderen, is in figuur 4.14 de groot
heid log(Sv,//2) als functie van log(Vc) te zien. Vit de Vc-afhankelijkheid is het dan volgens

(4-11) en (4-12) mogelijk om de ruisbronnen te lokaliseren. Er is getracht de thresholdspan
ning zo te kiezen dat zo goed mogelijk een helling -3 ontstaat. Uit het feit dat dit mogelijk is,
kan m.b.v. (4-11) en (4-12) geconcludeerd worden, dat de ruis afkomstig is van het kanaal.

T13T10TOgoo T07

SjV2[Hz"'] (f=1 Hz)
10-"t:----------------.,....--------"""""::::....-------,

10-

10-

10-

10-' G-__.1-____'__L......J~_1....J__l....1______'__ _'___'___'__'_.l..._L.L-L___'__ _'_....L_....I._~...L.L...J

100 10' 102 10 3

Figuur 4.13: Relatieve spanningsruis alsfunctie van Rtot met een a-ruisparameter schaalverdeling.
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T13T10o T07 0 TOg

S//2[ 02/Hzj (f=1 Hz)
10·'".-------------~----""'---"..,-=-----------------____,

o
1O·7L- __'___~______L_ _L____'_....L..._............__'_ __'___...L.___~.....L___'___'__'_'______'

1O· 2 10·' 1 0 0

Figuur4.J4: Sv Ii alsfunctie van Ve.

4.3.3 Bepaling van Rs en VT uit de ruismetingen
Als de ruis afkomstig is van het kanaaI, dan voIgt uit (4-11):

(4-15)

Hieruit voigt [9]:

(4-16)

Ais (SVds IId/)l/3 in grafiek uitgezet wordt tegen R tot, dan voigt uit het snijpunt met de hori
zontale as, d.w.z. het punt waar (SVds IId/)lf3 -+ 0, de waarde voor de serieweerstand Rs. Vit
(4-11) voIgt ook, dat het verband tussen (SVds IIds2r 1f3 en Vgs - VT lineair is. Vit het snijpunt
met (SVds IId/r l /3 -+ °voIgt de waarde voor de thresholdspanning Vr.

In de figuren 4.15 tim 4.18 is (SVds /lds2)1f3 als functie van Rtot te zien en in de figuren 4.19
tim 4.22 wordt (SVds IId/)-1!3 als functie van Vgs getoond.
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Figuur4.15: (SVds lIef/F3 alsfunctie van Rtot vaor transistor T07.
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Figuur 4.16: (SVds IIds2
)lf3 a/sfunctie van RIot voor transistor T09.
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Figuur 4.17: (SVds /ld/l/3 alsfunctie van Rtot voor transistor TlO.
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Figuur 4.18: (SVds Ilds2)1/3 alsfunctie van RIot voor transistor T13.

30



Hoofdstuk 4: Het kanaal

/
/'

/
V

,/
/
:/

/
£'

0.0-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5

(f=1 Hz)

-0.6

o T07

(Svd,lll. ,.'/3

o
-0.7

10

40

20

30

50

Vg.[V]

Figuur 4.19: (SVds /lds
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Figuur4.20: (SVds /ldlr1
!3 alsfunctie van Vgs voor transistor T09.
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Figuur4.21: (SVds /hJlr l
/3 alsfunctie van Vgs voor transistor TID.
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Figuur 4.22: (SVds /Ids
2r1f3 alsfunctie van Vgs voor transistor T13.
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De waarden voor VT en Rs die volgen uit de figuren 4.15 tim 4.21 zijn te zien in tabel 4.2.
Ook de waarden verkregen uit de I-V-karakteristieken zijn hierin opgenomen. De waarde vocr
de ruisparameter « bepaald bij hoge Rtot, voIgt uit de helling van de grafiek (SvdJI 2)113 vs.
Rtot (zie figuur 4.15). Deze helling is (<<Qlll/lh 1f3

•

Tabel 4.2: De waarden voor de thresholdspanning VT en de serieweerstand Rs , bepaald
uit de I-V-karakteristiek en uit de ruis, en de ruisparameter «.

2T4B 0.20 1.103 0.20 1.103 5.10-3

2T5B 0.30 1.103 0.30 1·103 5.10-3

7T4B -0.10 1.103 -D.lO 1.103 5·10--4

7T5B 0.20 1.103 0.20 1·103 5·10--4

FHX35LG -0.50 < 1.4.103 -0.50 < 1.4.103 1·10--4

MIX-5 T07 -0.72 1.5.103 -0.68 1.3.103 5·10--4

MIX-5 T09 -0.84 1.1.103 -0.78 1.0.103 1.10-3

MIX-5 TlO -0.83 2.0.103 -D.79 15103 1.10-3

MIX-5 T13 -0.95 1.8·103 -0.91 1.8.103 1.10-3

Het blijkt, dat de serieweerstanden te vergelijken zijn met de Fujitsu FHX35LG en de eerder
onderzochte lMEC-devices [1]. Bij de ruisparameter « valt op, dat die van de Fujitsu het
laagst is. De waarden voor de thresholdspanning en de serieweerstand, bepaald uit de I-V-ka
rakteristieken en de mis, komen goed overeen.

4.4 De medfet in het niet-ehmse gebied
Bij transistor T09 is de transconductantie gm onderzocht, daar de transistor in schakelingen
vaak gebruikt wordt in het gebied van de gatespanning waar de transconductantie maximaal
is. In dit gebied is de I-V-karakteristiek gemeten gaande van het ohmse naar het niet-ohmse
gebied. Tevens is in dit gebied de 1/f-ruis gemeten.

4.4.1 De transcondllctantie gm
Per definitie geldt voor de transconductantie gm van een transistor:

(4-17)

Om de transconductantie te bepalen, is de kanaalstroom Ids gemeten als functie van Vgs met
als parameter Vds met behulp van de schakeling zoals afgebeeld in figuur 4.23.
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6V v
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20k
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10k

Figuur4.23: De schakeling voor het meten van Ids vs Vgs voor het bepalen van de transconductantie.

Het resultaat van de metingen is te zien in figuur 4.24. De getrokken lijnen in deze grafiek
geven de benaderingen weer die zijn gemaakt met behulp van een curve-fitter. Deze curve-fit
ter produceert een polynoom van orde 4.
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Figuur 4.24: Ids als functie van Vgs met als parameter Vds.
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(4-18)

Met behulp van (4-17) is uit deze polynomen bij de verschillende drain-source spanningen Vds

de transconductantie gm bepaald. Het resultaat is te zien in figuur 4.25.

4: O.4V3: 0.3V
7: 0.7V

2: O.2V
6: O.6V

1: O.1V
5: 0.5V

_g-,m~[_m_A_IV~I--,- _._-----,----r-----r----__r_-----,30.0 r
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25.0 t-~-~-~-~-t-~-~-~-~-~-11~-~-~-~-~-~-t-=:~~:~~~3~~~~~;;:~
I

20.0 r------r---~7~?C;::::::"'''O:::::;:~~::::====t====~=:_-~

15. 0 1----t---;?"'7'7":747-'.:::::....---1f--==~+-----+_-===_-t----__i
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I I ,
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I I I

2

0.0 '------'-------'-------'----"-------'-----........---------'
-0.8 -0.7 -0.6 -0.4

Figuur 4.25: Transconductantie gm als functie van Vgs met als parameter Vds.

Vervolgens zijn van de krommen in figuur 4.25 de gatespanningen berekend waar gm maxi
maal is. In tabel 4.3 zijn de resultaten te zien.

Tabel 4.3: Numerieke resultaten voor de maximale transconductantie.

0.1 -0.64

:· ..:·Ifu;fu#~::··j:·j:
;::;:[m~l=¥J:: ;

7.85

0.2 -0.59 15.12

0.3 -0.56 19.57

0.4 -0.53 22.38

0.5 -0.54 23.66

0.6 -0.53 24.58

0.7 -0.53 25.36
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Bij gatespanningen die in de buurt liggen van de in tabel4.3 genoemde waarden, is vervolgens
de I-V-karakteristiek gemeten, van ohms naar niet-ohms gebied. De grafiek is te zien in figuur
4.26. Hienn vormen de getrokken lijnen een benadering gemaakt door een curve-finer.

-0.39V -0.49V o -0.59V o -0.69V

10.00 ~.[mAJ · . . . . , ,
................ -0· .. · "0"·· .... '0'·'·.·. . ..
.. . .. .. . .;.... -:....:.... :....:.. ~ . : .

· . . .
........ " ..... eO' .... 0 ..... _ .0. _ .. _ ..· . . . . ..· . . . . ..
.. .. .. .. .. .. .:...... -; .....:..... :....:... : .. ~ ..

. ; : : .. 0: :.. : :.. : .. . . . .. . .

2.001.000.10

1.00 L-- ~~ ..J._. _'

0.02

Figuur 4.26: Ids-Vds-karakteristiek met als parameter Vgs.

Voor Vgs=-0.69V is duidelijk het kinkeffect, besproken in paragraaf 4.1, waar te nemen: het
treedt op bij een drain-source spanning van ca. 0.6 Volt.
Vervolgens wordt voor dezelfde gatespanningen de spanningsruis SVds gemeten. Dit wordt
gedaan met behulp van de schakeling die te zien is in figuur 4.4. Ais de transistor in saturatie
gaat, moet voor het berekenen van de stroomruis S/ds uit de spanningsruis SVds de differentiele
kanaalweerstand gebruikt worden. Er geldt voor de spanningsruis over de open klemmen:

(
dVdsJ

2

Sv=S/ dlds (4-19)

en voor de stroomruis geldt:

( J
2

dlds 2
S/=Sv -- =SVgd

dVds
(4-20)

met gd de differentiele kanaalgeleiding. Dit is de helling van de getrokken lijnen in figuur 4.26
voor een bepaalde Vds. In figuur 4.27 is gd te zien als functie van Vds.
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Figuur 4.27: gd als functie van Vds met als parameter Vgs.

De met behulp van de infonnatie in figuur 4.27 berekende stroomruis SIds als functie van Vds

is te zien in figuur 4.28. Hieruit blijkt, dat de stroomruis constant wordt aIs de transistor in
verzadiging gaat. Dit is verklaarbaar, omdat de stroom bij verzadiging een maximum bereikt.
De kleine sprong in de stroomruis bij Vgs = -0.69 V kan veroorzaakt worden door de beperkte
nauwkeurigheid waarmee de differentiele geleiding gd bepaald kan worden. De invloed van
het kinkeffect op de stroomruis is niet duidelijk waar te nemen.

(4-21)

Door ontwerpers van schakelingen wordt de mis in het kanaaI vaak teruggerekend naar de
ingang. Daarom wordt de stroomruis in Ids vaak uitgedrukt in termen van equivalente ruis op
de gate S~Z:

t;q Slds (aIdS1
SVG=~ en gm= av

gm gs
tIs

Uit [10] voIgt voor het l/f-gedeelte van de equivalente gatespanningsruis bij een MOST:

seq = qa(Vgs - VT) (l - IT\) (4-22)
VG Cf 2

met 11 =~ en C de capaciteit van de oxyde-Iaag.
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Figuur 4.28: Stroomruis Slds als functie van Vds met als parameter Vgs.

11«1 als de MOST zich lineair gedraagt en 11=1 als de MOST in saturatie gaat. Hiennee voIgt
uit (4-22), dat de equivalente gatespanningsruis gehalveerd wordt als de transistor in saturatie
gaat.
Om de equivalente gatespanningsruis te berekenen als functie van Vds, moet volgens (4-21)
gm bekend zijn als functie van Vds. Deze relatie is berekend met behulp van figuur 4.25 door
bij vaste Vgs de grootte van gm te bepalen. Hierna is bij deze punten een 2e-graads polynoorn
bepaald dat zo goed mogelijk past bij de gevonden punten. Het resultaat is te zien in figuur
4.29.

In figuur 4.30 is de equivalente gatespanningsruis te zien als functie van Vds. Hieruit blijkt,
dat een aantallijnen relatie (4-22) voor de MOST lijkt te volgen. Uit de lijnen in figuur 4.30
die relatie (4-22) niet volgen, kan niet geconcludeerd worden, dat deze relatie niet geldig is,
daar de nauwkeurigheid waannee gm en gd te bepalen zijn beperkt is.
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Figuur 4.29: Transconductantie gm als functie van Vds met als parameter Vgs.
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Figuur 4.30: Equivalente gatespanningsruis als functie van Vds met als parameter Vgs.
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5
Conclusies

Voor de gate-kanaal interface, die een Schottky-barriere vonnt, werd bij transistoren T07 en
T12 een hoge idealiteitsfaktor T1 aangetroffen (groter dan 2), vergeleken met de andere tran
sistoren van het MIX-5 masker (ca. 1.7). De serieweerstand, gerelateerd aan het gateopper
vlak, is hoog vergeleken met de Fujitsu FHX35LG. De oorzaak Jigt waarschijnlijk in het feit,
dat de laag onder de gate bij de FHX35LG zwaarder gedoteerd is dan bij de MIX-5 transisto
reno AIleen bij transistor T13 werd een zich ohms gedragende lekweerstand, parallel aan de
Schottky-barriere, waargenomen.
Wat betreft de ruisbronnen kan gesteld worden dat deze naar aIle waarschijnlijkheid homo
geen verdeeld zijn over de gate. Bij bijna aIle transistoren werd gevonden dat bij grote stro
men de stroomruis bij benadering evenredig is met /g~ en omgekeerd evenredig met het
gate-oppervlak A. Bij lage stromen werd aIleen bij transistor 113 een afwijking van de even
redigheid met de gatestroom gevonden. Dit zou toegeschreven kunnen worden aan een ruisen
de paraIlelweerstand, daar de afwijking in de I-V-karakteristiek bij ongeveer dezelfde stromen
(beneden 1 ~A) optreedt. De grootte van de l/f-ruis kan gekarakteriseerd worden door de
grootheid X =AfSl// 2. Voor de onderzochte MIX-5 transistoren werd X"" to-6 ~m2 gevonden.
De I-V-karakteristieken van het kanaal kunnen beschreven worden met behulp van de bestaan
de theorie. De serieweerstanden, gerelateerd aan de gatebreedte, zijn van dezelfde grootte orde
als die van de Fujitsu FHX35LG en de eerder onderzochte IMEC-transistoren [1]. Wat betreft
de ruis kan voor de 1/f-ruisparameter a, geconcludeerd worden dat deze voor aIle transistoren
ligt rond 10-3

. Dit is van dezelfde grootte orde als voor de eerder onderzochte lMEC-devices,
maar hoog vergeleken met de Fujitsu FHX35LG, waar een a gevonden is van 10-4. De ruis is
bij aIle transistoren afkomstig van het 2-DEG. Dit kan geconcludeerd worden uit de grafiek
van Sv<lsll:is versus de effectieve gatespanning VG.

Wat betreft de eigenschappen in het niet-ohmse dee1 van de I-V-karakteristiek kan opgemerkt
worden dat het zgn. kinkeffect bij de onderzochte transistor zeer duide1ijk aanwezig is. De
invloed van het kinkeffect op de stroomruis Sld.r is niet duidelijk waargenomen.
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