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Sanwnvattinq.

Een van de nieuwe digitale technieken is de geIntegreerde

injectie logica (III). :~eze logica rnaakt geen gebruik van

weerstanuen, doch alleen van transistoren. ",e injectie logic a

is direkt ontworpen voor integratietechnieken. In een IIL

bouwsteen komen echter inverse ( collector en emitter van

funktie verwisseld ) npn en laterale pnp transistoren VDor.

Aa fi h e t I j e br u i k van d e z 8 t wee t y pen t ran sis tor e n k 1 eve nee n

aantal bezwaren. Gnder andere zun de stro~mver5terkingen

en de afsnUfrequonties niBt 31 te best. ~m deze tran

sistoren te kunnen verbeteren, is een beschrUving nodig,

hetgecn het hoofddoel va de afstud8erstage was.

Met behulp van de formulas die afgeleid zUn voor de onder

scheidenlUke trsnsisto£An zUn evrnsens formules afgeleid

voor de werking van Ben 6cnvoudige !l-schakeling. Voor

h e top los sen van de d y n ami s c h e v 8 r gel ij' ; i r: 9 en va rl de z esc h a k e

ling is een computerprogra rna samengesteld.

Door metingen aan proefexemplaren is getracht 6en inzicht

te v6rkrUgen in hoeverre de gevonden formules de praktUk

b esc h r ij v en •
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Hoofdstuk 1. Inleiding.

1.1 Bestaande digitale technieken.

•

De werking van de bestaande digitale technieken met be

hulp van bipolaire transistoren berusten allen op het

schakelgedrag van een transistor. Is de ingangsspanning

laag, dan zal de transistor niet geleiden, is de ingangs

spanning daarentegen hoog, dan zal de transistor wel

geleiden. ue benodigde in- en uitgangsspanningen worden verkregen

door de transistorstromen door wesrstanden, die in de collector

of emitterleidingen zUn opgenomen, te sturen. Een een-

voudige schakeling van zo'n schakelaar is hieronder ge-

schetst; tevens zUn da~~naast de karakteristieken getekend.

meer of minder ingewikkelde varieties zUn van de inverter

Hoewel de nu gangbaretechniefSen zoals LT.L. en E.C.L.

"hoog" V-.. ce

"-
""

"laag"

werklUn: V -I .R-uit

f
CC c

" ------t
I

c

+V cc

[en eenvoudige inverter •Fig. 1.1

in

•
van figuur 1.1. hebben zU allen de eigenschap dat de weer-

standen in de circuits principieel noodzakelUk zUn. 'le uit-

gangsweerstand H-uit dient om de collectorstroomvariaties

om te zetten in spanningsvariaties, terwijl weerstand R-in

er voor zorg draagt dat de innangss~anning gereduceerd wordt

tot een sparlning

staan.

die over een basis-emittor over ang mag

~an het gebruik van weerstanden in schakelingen kleven een

aantal nadelen, v[](Jral wanneer mr"n de schakelinlJ op grote schaal wil

intelJrerDn. [Je novolqrcnrlD prulllernen eluen zich v[]or:
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1. In de w~erGtand8n worot vermogen ged1ssipeerd, waardoor

cje teiJiperatuur van de schai(r~,inlj OpJnopt indien het vermogen

ppr poort Groot is.

2. In een i.e. nomen de weerstanden een groot oppervlak

in beslag. [en weerstand van 10 k Ghm heaft cpn vier

maal zo groot oppervlak nodig can een transistor).

3. .) e t ole ran tie s van 9 8 diff u n dee r cJ e I,ll c e r s ~, and en z iJ n erg

groot (tot 10 ; t e) en zij bezitten cen (verdeelde)

eapaciteit t.o.v. het substraat.

4. Ue tolerantie is te verkleinen door potentiometer

scha:(E31ingen te cJebruiken; hiervoor is echter een groter

oppervlak nodig •

Een andere moeilUkheid bG het integreren van de besta nde

technieken is het feit dat coor de complexhcid van de

schakelingen ovcrge aan moet worden tot meerlaagsbedra~ing,

welke technisch moeilUk uitvoerbaar is.

1.2 T • t' 1 ' +)rl JEe 1e OC·1ca•.

•

De afgelopen jaren is het streven van i.c.-ontwerpers

gericht op het ovcrbo:irJ ~aken van de weerstanuen in digitale

circuits. au de injectielogica is dit Dp een zeer eenvoudige

manier vOrlIJezeril'Jkt, terwijl tevE'ns een zeer eer'l\loudige

bedradino vcr!<regen werd. [en b~on~nd voordeel is dat de

oppervlakte die geIntegreerde injrctie lo~ica in sen i.e •

inn ~' em t k lei n 8 r i' ; d CJ n 8 a nove r e e n !< 0 IT! S t i :~. E c' nor e f; e h a k p-

ling at bipolaire transistorcn. Fi uur 1.2 laat een een

voudige inverter zien, welke 00 het principe van de injectie

logic a gebasrrrd is.

rifJ. 1.2 [en IIi-circuit.

E0n summiere omschrUving

van d e lLI 8 r !< i n 9 i s d e v 0 I -

Cicnde:!anneer de ingangs-'

T2 stroom i-in nul is zal de

stroom I-j in de basis-

ommittor overgang van tran

sistor f? g8~tuurd worden.

+ )
zie voor een uitgebreidere b8schr~vinn 1 Lteratuur 1.
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E. r z a J [j a n 8 e ii uita fHJ ssp all n i r1 9 v- u i t van + 0.7 V. Ollt-

staan, bU de juiste dimenionering van de stroombron.

stuurt men nu een stroom i-in in de basis van de transistor Tl

dan zal ds spanning v-in ~ 0.7V worden, waderom b i.J d e j u i s t e

dimensionering van de componenten en zal Tl geleiden. Hierdoor

zal praktisch aIle stroom I-j via Tl naar aar e vlol"ien. De uit-

gangsspanning zakt daard or n2ar Ben waarrle van enkele milivolts.

oP d e z e tiJ ij z e h e b LJ e n wi.i fe? enee n v 0 u eJi ' 'e i n v E r t ere ndew e r kin g v e r -

kregen. In de hoofcJstukken 6 en 7 wor,;t dieper ingegaan op de

werking van daze inve~ter.

•
Hoewel we nu een inverter hebLen oie principieel werkt zonder

weerstanden, is het probleem van de weerstanden vervangen door

een stroombron probleem. Joor de uitvinders van de injectielogica

zUn hiervoor twee oplossingen bedacht.

I. Lichtinjectie:

Indien we een pn-junction met licht beschUnen, zal SF een extra

hoeveelheid ladingsdragers geInjecteerd worden, die een zo-

geheten fotostroom veroorzaken. l)eze fotostroornLHon is te

stroorn~ron in figuur 1.2, aangezien hU parallel

kan staan aan de pn-junction

jectie logica is van dit

de

(Door nl.transistor T2.

basis-emittor overgang).

van

licht te leten vallen op

1
foto

~e naarn geIntegreerde in-[\i\: r" )

N

licht

gebruiken als

Ull!
•

Fig. 1.3 Ontstaan van de

fotostroombron.

effekt afkomstig. Of schoon

het natuurkundig laboratorium

van ,hilips efe:r:l hde digitele

schakeling op daze wUza heert vervaardigd, zUn er ook nadelen

aan verbonden. Len van de meest opvallende is weI het lage

rendement bcno~i~~e cnerGie: + 1000 lux/mm
2

). oor zeer

speciale toepassinq~n zoAls ruimtevaart en galvanische geschoiden

c i r cui t ci Zl.i n w8 11 i c h t mop 1 iJ k h e i cJ C' 11 V IJ 0 r cJ p z e v 0 r rn va rl dig ita 1 e

schakr',ir;qcn, aicirll,jl:zi,FIl rjpZF1 loqiciJ wcrkt zl.ln(1[°1' extra vo"din,-,s-

bron.

1 I. 1 fJ - j r' j r l: t. i u ,

l '?n u" Lr Uu'''t:IiJ r E? :, t r I"oinh I [In is II e p11p-t riln "i s tor Wi'iar V drl d" basi s-
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emittBr overgang een vaste voorwaartsspanning krUgt (Zie figuur 1.4).

fig. 1.4 pnp

I-j

~ t6

\I Obio.7t --.
$?

stroombron.

+

V
eb

"V
0.7 V

N

~)oor de pnp-transister met vasts voedingsspanning over de basis-

emittor overgang wordt in de collector een overmaat van gaten

gel n j e c tee rd. I; e t 9 e b r u i k van e e n 1 at [' r ale p n p b1ijk t v 0 0 r wa t de

pn-injector op te nemen in de schakeling van figuur 1.2 en tevens

het collector gebied van de pnp de functie van de basis van de

npn te laten vervullen worden veel verbindingen van figuur 1.2
•

layout van de logica betreft vele voordelen te hebben. oor de

reeds door de gediffundeerde ebieden zelf tot stand gebracht.

De pn-injector wordt nu weer zo oeschakeld dat hU parallel staat

aan de basis-emittor overgang van de npn-transistor. De figuren

1.5, 1.6, en 1.7 geven achtereenvolgens de gehele schakeling, de

vertikale doorsnede van zo'n schakeling in i.c. vorm en de

horizontale doorsnede.

•
~ .... ui t
1 -:J J

V 0.70
ce

pnp-trans. .
ve~"'C.--1l-- npn-transuit In

f'J I~
\._---~

N I N-- -+---:-1_ + ..
'- - J N

Fig. 1.5 Ill-inverter Fig. 1.6 verticale doorsnede

rig. 1.7 horizontale doorsnede

'/)f..= P-materiaal

_ = metaalverbinding

in
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Figuur 1.7 laat duidelUk de zeer eenvoudige bedrading zien. [en

aantal verbin ingen zUn door natuurlUke weg tot stand geo~len,

waarduor de schakeling erg compact wordt. Oeze eenvoudige layout

is echter vorkre en ten koste van een slechtere npn-transistoLln

tegenstelling tot hot normale gebruik van een geIntegreerde npn

transistor is nu de laatste ~-diffusie (N+ - gebied) tot collector

verheven en dient de epitaxiale laag als emitter te fungeren.

De functies van collector en emitter van de npn-transistor zUn

dus verwisseld. ~U noemen dit een inverse npn-transistor. In dit

verslag zullen we steeds de epitaxiale laag de emitter noemen en
+het N - gebi8~ in hat P - gobied de collector van de npn-transi~tor.

De nadelen die genoemd zUn in par. 1.1 gaan voor de geIntegreerde

injectie logica (ook weI aangeduid met IlL) niet mear Ope

De IlL - techniek zou dus bUzonder interessant zUn, ware het niet

dat er toch weI enkele moeilUkheden geIntroduceerd zUn.

De IIL- techniek maakt nl. gebruik van Ben inverse npn- en een

laterale pnp-transistor. Zoals bekend verondersteld mag worden zijn
I .

de eigenschappen van deze transistoren niet bUster ~oed te noemen.

De bedoeling van het afstudeerwerk was een inzicht te verkrU en

in de werking van deze transistoren om in een later stadium de

werking van de injectie logica te kunnen optimaliseren.

In de hoofdstukken 2 en 3 zUn vergelUkingen afgeleid die de twee

transistoren in het normale werkgebied beschrUven. De met deze

vergelGkingen afgeleide stroomversterkingen en afsnUfrequenties

zUn vergeleken met de gevonden waarden van enkele proefexemplaren

(hoofdstukken 4 en 5). e hoofdstu ken 6 en 7 geven de vergelU

kingen van een Ill-inverter wanneer men voor de component en de

beschrUvingen gebruikt uit de h ofdstul<ken 2 en 3. Hoofdstuk B

behandelt de problemen die ontstaan bU hot gebruik van meerdere

collectoren in een P - gebied.
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Hoofdstuk 2. Charge control relaties voor de inverse transistor.

2.1 Inleiding.

Urn het gedrag van de inverse transistor en te kunnen beschrUven

zullen we gebruik aken van de zo geheten charge-control relaties.

Deze relaties le gen het v~rband vast tussen de uitwendige stro-

men van een transistor 0n de in de transistor aanwezige minder-

heidsladingen. De in de literatuur gegeven relaties blUken niet

meer te voldoen. om het gedrag van een inverse epitaxiale transis

tor te beschrUven. BU de afleiding van deze relaties is uit ge

gaan van de veronderstelling dat de verontreini~ingsconcentratie

in de basis ofwel constant is ofuel afneemt van de emitterzUde

naar de collectorzude, terwUl de emitter veel zwaarder veront

reinigd is dan de basis.

x--->

coll.

w
een npn-transistor.

em.

b

10
x~

a

coll.

u
Verontreinigingsconcentraties in2.1

em.

In figuur 2.1 zijn de verontreinigingsconcentraties voor een

normale C§J en een inverse (~) transistor getekend.

Fig.•
Figuur 2.1b toont duidelUk aan dat in sen inverse transistor niet

aan boven enoemde voorwaarden is voldaan. en dient voor de inverse

transistor opnieuw de charge control relaties af te leiden;

nu echter kan men niet mecr uit~aan van de enoeGlde vereen-

voudigde V 8 ron d e r ~; tell i n 9 en.

Het verloop van de verontreinigingsgraad in de basis van de inver-

se transistor kunnen we als volgt benaderen. Zie ook figuur 2.2.

Voor de diffusie van de verontreiniging in de basis kunnen we

s c h r ij v en: +)
NA(y)=NA(o).exp(-zy/w)

+ ) zie lit. 2, hoofdstuk 4.
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Hierin is z (in de literatuur normaal w8ergegeven met een ~~ta)

&sn constante die bepaald wordt door de tUdsduur en temperatuur

( 2.2 )

( 2. 3 )

Aan de emittorzUde is de concen-

van het diffusieproces. z Ligt

meestal in de orde van 2 tot 4.

tratie: ( )NAE=N A 0 .exp (-z),

au overgang op andere co~rdi

naten verkrUgen we voor het

verontreinigignsprofiel in de

basis van een inverse npn-

N =1\1 (x=O,y=w)
AE A

y

P-verontreiniging.(N )

I ~ ~ + .• ~~'1:
N-epilaag

Fig. 2.2 Oiffusie in de basis.
transistor:

wj__
o _

x

2.2 Concentraties van de minderheidslading in de basis.

De dope in de inverse transistor hSEft het verloop zoals

geschetst in figuur 2.lb. Voor het normale werkgebied van een tran

sistor geldt voor de stroom van de meerderheidsladingsdragers:

Aangezien de concentratie NA(X) niet constant is zal er een (drift-)

veld ontstaan, welke m.b.v. de Einstein-relatie te schrijven is

als:
( 2 • 5 )

De stroom van de minderheden is nu:

( 2.6 )

Na integratie van vgl. 2.6 en het invullen van de randvoorwaarden

voor n(x): 2
n(o)=(ni/NAE)·exp(QVbe/kT)

n(w)=(n~/r'J{l1J)).exp(QVb/kT)
lAc

voIgt na het substitueren van 2.3 voor n(x):

( 2. 8 )

n(x)= (n~/NAE).((oxP(z-ZX/W)-I)/(exP(z)-l)).exp(QVbe/kT)+

(n~/NAE).((l-exp(-zx/w))/(eXP(z)-I)).exp(QVbc/kT) (2.9)

Formule 2.9 laat duidelijk zien dat we de concentraties van de

minderheden als een superpositie van twee delen mogen opvatten.

Figuur 2.3 ge8ft deze twee delen als functie van z en de spanning en

IJ •
bc
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veb rev9 veb For-we \,leb FOr-Wc9 veb revc

101
(1)

-..J
0
L

--.l
c

06QJ
(j

C
0
U

C
8
m o 1

0 c2 04 ~

ofslond X 11' ...JrY"G

1 0 1
(1)

..J
0
L

--.l
c

06QJ
u
C
0
U

C
QJ
m c 1

"6 C 02 04 ~

ofslol'd X 11' ~rno

b.; isdikte

Fig. 2.3 Genormserde inderheidsconcentraties in de basis.

Indien we bedenken dat voor de inverse npn transistor de groot

te van de collectorstroom bepaald wordt (zie formule 2.6) door

de gradi~nt van de concentraties der minderheidsladingsdragers

aan de collectorzUd~ dan zien we dat door het ingebouwde veld

de collectorstroom kleiner wordt. Wanneer z=O, dus als er geen

driftveld aanwezig is dan zijn emitter en collector,voor wat n(x)

betreft,gelGkwaardig.

•
2.3 Collectorstroom als funktie van de lading in de basis •

Zoals bekend verondersteld wordt kan voor de collectorstroom in

een npn transistor algemeen ceschreven worden: (lit. 4)

I =~(A qn~D )/(fwrJdx).(exp(q b /kT)-exp(qv
b

/kT))=
c cn 1 n 0 H e c

=(Q/tt)·(exp(qVbe/kT)-exp(qVbc/I<T) (2.10)

In deze formule is Wde in de basis aanwezige minderheidslading.

Formule 2.9 lant zien dat we dezE lading kunnen splitsen in 2

delen. Voor het charge control model willen we I als volgtc
schrUven:(de index n duidt op npn-transistor)

I c = ( I) F / t roo • ( ex p ( C] VI /k r )-1) - (CJ R / t [1 ). ( ex p ( q Vb /k T) -1 )-n n Je" n ,n C
(2.11)

2 componenten gesplitst,eveneF'ns in

we stellen: Q = de minderheids cone en
Fn

t rat i e in deb a sis a 1 S Vb e in de v 0 0 r Id: a r sri c htin 0 P n \/ be in de

Door deze schrUfwUz8 is I
c

gehef'l analooq aan 2.9 als

s P C3 r ric htin q f3 t a iJ t; WRn = d e min d E' r h [3 ids con c e n t rat i e in: deb a sis
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als Vbe in de sperrichting en V
bc

in de voorwaartsrichting staat.

Na combinatie van de formules 2.9, 2.10 en 2.11 verkrUgen we:

WF =1\ q/wn(~<)dxl,i.J =(z~\ qn~wF[)/(rJAE.(exP(;:J-l))n cnOb c< 0 c n l r ' ,

UR =A q/w n ( x ) dx IV =( z f\ n~ wq FR) / ( rI AE' ( ex p ( z ) -1 ) )
n cn 0 be<o cn l

met: "
FF=(exp(z)-l-z)/zL en F

R
=(exP(-z)-1+Z)/z2

(2.12a)

(2.12b)

(2.13)

In de situatie z=O (dit geldt voor een homogene basis) wordt

F =F =1 en tevens Q =0 hetgesn te zien is aan de hand van figuur
F R F R

2.3. Voor z=2,3 is in figuur 2.4 de situatie in de basis geschetst.

~ederom door gebruikmaking van de

Fig. 2. 4 I~ Fen QR v 0 0 r z =2~ 3

formules 2.10, 2.11 en daar geldt:

(2.15a)

(2.15b)

(2.14)

bepalen:

stroom van de npn-transistor wordt

nu in charge control grootheden:

Het is gebruikelijk dat de uit

drukking Q.(exp(qV/kT)-l) vervangen

wordt door het symbool q. De collector

kunnen we de looptijden
2

t F =(w FF)/D
n 2 n

tRn=(w FR)/D n

~x

ladingsconc.

o

(2.16)

2.4 De basisdikte.

Qe dikte van de basis w komt geregeld voor in de vergelUkingen

van par. 2.3. De basisdikte is echter sterk afhankelUk van de

spanning en over de junctions. BU het aanleggen van een tegen

spanning over een P~-junction zal de depletielaag zich sterk

uitbreiden in het minst verontreinigde deeJ. it is voor de

inverse transistor hat eval voor de collector basis depletielaag.

Wanneer de collector basis in teenrichting staat zal de basis

dikte kleiner worden. au metingen van qFn en t
Fn

met de collector

basis ovprGsng in sperrichting dient men hiermee rekening te

houden. (zie fig. 2.5)
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tor junction is geldealiseerd voor te stel-

traties in de buurt van de basis-collec-

invloed van deze depletielaag in de basis

zal dus te verwaarlozen zUn. De concen-

De grootte van de depletielaag laat zich

als volgt bepalen~ De basis is veel zwaar

der verontreinigd dan de emitter, op grand

waarvan de emitter-basis depletielaag

zich in de emitter zal uitstrekken. De

len als een "one side step junction". De

literatuur geeft voor dit geidealiseerde verontreinigingsprofiel voor

de depletielaagdikte de volGende formule: (lit. 5, hfdst. 6.2)

I I
I J
I I

em~ I basis I coll.
I I I
I I I
I I I

I I
I I

ft:tt Wo ~
Fig. 2.5 depletiedikten.

(2.17)

In deze formuls is Vd+Vade totale spanning die over de junction

staat. Figuur 2.6 geeft de depletielaagdikte als functie van de

verontreinigingsgraad en de aangelegde spanning. Deze dikte gaat

bU Ben sparspanning over de collector-basis overgang van de neutra

le basisdikte af. Daar wU normaal werken met spanning en van ~ 0.7 V.

zullen we voor de depletielaagdikte 0.1 ~m. nemen.

N 2.10
17

A, c 0 11 • z ij d e =

v . Iv)
J

Fig. 2.6 Depletielaagdikte als funktie van de spanning.

2.5 De basisstroom.

Met behulp van figuur 2.7 kunnen we enig inzicht in de oorzaken

van de basistroom verkrUqen. Ue figuur g88ft alle componenten

van de basistroom in Hen npn-transistor. In tabel 2.1 zUn de



Fig. 2.7

camponenten van de basistroom met hun oorzaken vermeld. Op grand

van de literatuur (zie o.a. lit 6) kunnen we de grootte van

de diverse componenten schatten. In figuur 2.8 zijn deze com

ponenten als functie van V
sb

weGrgegeven.

N-epilaag

N+-substraat
---------....;.;,-.....;;",,;/JJ.;;;....:e....:;m:..;l;:.·.;;;,t-t-e-r-------------

Schematische voorstelling van de fysische oorzaak

van de basisstraom.

plaatst waar de stromen hun

oorzaak hebben.

I bl recombinatie in de n8etra

Ie basis.

I b2 recombinatie in de epilaag

I b3 recombinatie aan hat oppervl.

I b4 recombinatie in basis-collec-

tor depletielaag

Ib5 recambinatie in de basis

emitterdepletielaag

recombinatie in de collector

~ro~theden die de straam

betJalen.

t
b

= levensduur in de basis

t . = levensduur in de epilaag
epl

S recombinatiesnelheid
o

bandafstand v.h. materiaal

bandafstand v.h. materiaal

t = levensduur in de collector
c

tabel 2.1 Oorzaken van oe basisstroom.

In het normale werkgcbied (V
be

>D.4V.) zullen zoals figuur ?B

laat zien aIleen ue componenten Ibi~n I b2 van belang zijn. Het

zij opgemerkt dat in Ib2eveneens de recombinatie aan de N-N+

overgang is verdiscontserd. Voor de basisstroom van de basis

n a a r rj e colI e c tor a 1 s Vb c"> nv. z iiI all e en I b6 b epa 1 end z ij n •
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au de bepaling van de basis

stroom zullen we alleen deze

Figuur 2.8 Componenten van de
basisstroom.

10

100 300 ~,OO 700 mV.~

Vbe

drie componenten beschouwen.

Tevens laat figuur 2.8 zien

dat waarschUnlUk de recombi

natie in de epilaag veel gro

ter zal zUn dan de recombi

natie in de basis. Deze ver-

houding hangt natuurlUk af

van de verhouding van de

twee volumina: Vb . enaSlS
V .• ',joor de basisstroom

epl.
naar de epilaag kunnen we

sc hr ijv En:

extra minderheden
I b2 =

levensduur

+Door de N -N overgang zal

vanwege het ingebouwde po

tentiaalverschil geen ga

testroom mogelUk zUn. De

gatenstroom in de epilaag

zal hierdoor practisch nul zUn. Geen gatenstroom in de epilaag

betekent dat de gradient van de minderheidsconcentratie even-

eens nul 2al zijn. e concentratie van de minderhexdslading wordt

bepaald door de basis-emitter spanning. Voor I
b2

mogen we nu

schrUven: (zie figuur 2.9) +)
2 ,

I b 2 = ( ( q A . d . n . ) I ( t . r~ C' • ) ) • ( ex p ( q Vb Ik T) -1 ) =epl epl l epl uepl e

- q It (2.18)- epi epi

De recombinatie in de epilaag vindt niet alleen plaats precies

onder de basis doch ook ernaast. De arbitraire correctie die

daarom op A . toegepast moet worden is van de transistorstuctuur
epl

afhankelUk. (zie hiervoor par. 4.4)

+)Alhoewel deze redenering moeilijk te bewUzen is, zUn er in de

literatuur aanwUzingen dat dit mag.
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V
be

voorwaarts

substr. em. basis colI
Vbc sper

(2.19)

d. w
epl

Fig. 2.9Concentratie van minderheidsladingsdragers in de basis en epilaag

De recombinatiecomponent in de neutrale basis wordt bepaald

door de extra minderheidslading in de basis, geceeld door hun

levensduur:

In de bovenstaande formule worden qF en qR gegeven door de

formules 2.12.

De ongewenste injectie vanuit de basis in de collector kunnen we

weergeven door middel van de vol~erlde formule:

I b6 =(Q It ).(exp(qV ;/kT)-l)= q Itc c bc 'c c

De totale bssisstroom wordt nu gegeven door:

Ib=Ibl+Ib2+L 6= (qc+qR)/t b + q ./t . + q /to I epl epl c c

(2.20)

(2.21a)

Voor de recombinatie in de basis van de electronen moet via de

collectoraansluitingen extra electrooen aangevoerd worden. Ook

voor de recombinatie in dL collector zelf moet extra lading

aangevoerd worden zodat de collectorstroom wordt:

(2.2J:b)

Via de wet van Kirchhof schrUven we voor de emitterstroom:

De vergelUkingen 2.21 geven de charge control relaties voor

de stationaire toestand in Ben invFrse npn-transistor.

2.6 Jynamisch gedrag van de inverse npn-transistor

BU variatie van de spanningen over de junctions zullen de
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concentraties van de minderheden in de transistor mee varieren.

Figuur 2.10 g8eft hiervan een beeld.

wanneer we er voor zorgen dat de ver-

dq . / t
epl

anderingen langzamer zUn dan de loop

tUden in de basis dan mogen we de

dynamische situatie als quasi-sta

tisch beschouwen. De extra minder-

em. heidsladingeG ten gevolge van de span

ningsvariaties zullen via de transis

toraansluitingen aan- (of af- ) ge-

voerd moeten worden. De formules

Fig. 2.10 TUdsaf

hankelUke ladings-

concentraties in de

transistor.

2.21 kunnen we daarom voor het dy

namische model als voIgt herschrU

ven:+)

ic=qF/tr - qR/tR - qR/tb - qc/tc - d(qR + qc)/dt

ib=qepi/tepi + (qR + qr)/t b + qc/tc + d(qR + qr + qc +

ib=qR/tR - q /t - q /t - q /t - d(qF + q .)/dtF F F b epi epi epl

(2.22a)

q . ) /dt
epl

(2.22b)

(2.22c)

De variaties van de junctionspanningen zullen variatie van de

depletielaagdikte in houden. Hierdoor zullen de depletiecapaci-

teiten eveneens varieren. Deze capaciteiteo hebben een inge-

wikkeld verband met de verontreinigin sconcentraties. In de

praktUk mogen we deze capaciteiten als constantan voorstellen,

zodat de ladingsveranderingen in de capaciteit~n aIleen afhangen

van de variaties in de junctionspanningen. Voor de stroom die

hiermee samenhangt kunnen we algemeen schrUven:.

i d = d(qd 1 )/dt = Cd .1 .d(V. )/dtepI. ep • 8[J. Junc.
(2.23)

Wanneer we bedenken dat in de inverse npn transistor 2 depletie

capaciteiten zUn (C
eb

en C
bc

), dan worden de volledige charge

control relaties voor de inverse npn-transistor:

icneqFri/tFn - qRn/t~n - qcn/tcn - qRn/tbn

- d(qRn + qcn + CcboVbc)/dt (2.24a)

+) [en uitgebeidere behandeling van de dynamische vergelUkingen

zU het va or de normale transistor oeeft de literatuur (lit. 3).
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i b =q . It . + q It + q It + q Itn epln epln Fn bn Rn bn en en

+ d(qFn + qRn + qen + qepin + CebnVbe + CebnVbe)/dt (2.24b)

ien=qRn/~Hn - qFn/tFn - qepin/tepin - qFn/tbn

- d(qFn + q . +C V )/dtepln ebn be
(2.24c)

•

Met behulp van de vergelUkingen 2.24 is het dUB mogelijk indien

we materiaal en geometrisehe gegevens van de transistor kennen,

de transistorstromen te berekenen. WeI zU opgemerkt dat de verge

lUkingen slechts geldig zUn in het normale werkgebied en dus niet

gelden voor het gebied van de zeer lage en zeer hoge injecties.

In het verdere verslag zijn voor de npn-transistorstromen de for

mules van 2.24 gebruikt •

Hat opmerkelUkste verschil tussen de charge control relaties

voor een normale en een inverse npn-transistor ligt in het

feit dat het ingebouwde driftveld een vergroting van de looptUd

in de basis veroorzaakt en dat de basisstroom tengevolge van de

recombinatie in de epilaag groot is. In figuur 2.11 is een

model van de inverse npn-transistor ge98ven waaruit de verschil

lende onderdelen van de transistorstromen af te lezen zUn. De

weerstanden van het substraat en de basis zUn in bovenstaande

berekingen niet verdisconteerd, daar zU, behalve in de be-

sehouwingen van heofdstuk 8 , geen invloed op de werking van de

III blUken te hebben.

Cebn

C
ebn

~ len
r-~;---=R---" fJ E

B

Fig. 2.11 Charge control model van de inverrse npn-transistor.



•

•

- 17 -

De waarden van de component en van figuur 2.11 z0n voor de ~eT

bruikte proefexemp1aren:

ltP_~ I II III IV
-------

QFn: 2,5.10- 25 2,5.10-
25 1,8.10-24 2,5.10- 25

Q.

URn: 3,6.10 .. 26 3,b.1U-
26 2,6.10-

25 3,6.10-
26

U.

Q
api·

9,1.10-24 1,3.10-23 2,3.10- 23 1,4.10-2) Q.

t
Fn

: 0,31 0,31 0,31 0,31 nsec.

t fjn : 0,053 0,053 0,053 0,053 nsac.

t epi· zie par. 4.2

C zie appendix B• (pagina J.4)

Tabe1 2.2 •
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Hoofdstuk 3. Lharqe control relaties voor de laterale

pnp-transistor.

3.1 Inleiding.

Het injecteren van gaten in de basis van de inverse npn-transis

tor noodzakelUk voor de werking van de III geschiedt via een

laterale pnp transistor. len goede laterale pnp-transistor is

in i.c.-technieken moei-

•
o w

[3 ~x

pnp

collector pnp

lUk te maken, zeker als

tevens in hetzelFde chip

verticale npn-transistoren

gediffundeerd moeten worden •

De slechte eigenschappen

van de laterale pnp-tran

sistor worden veroorzaakt

doordat de afstand tussen

emitter en collector niet

Laterale pnp-transistor.

voldoende klein gemaakt

ken worden en dat er onge

wenste injectie optreedt

vanuit de emii;ter in niet-aktief basismateriaal onder de emitter

Fig. 3.1

en collector. (v en V ,zie figuur 3.1).
col. em.

•
In de charge control relaties voor de pnp-transistor, welke op

dezelfde wUze af eleid worden sls die voor de npn-transistor,

zullen we met deze slechte eigenschappen van de pnp-transistor

rekening houden. De genoemde ei~enschappen zorgen ervoor dat

bU testexemplaren de stroomversterking tussen de 0.5 en 5 ligt.

Ter onderscheiding met de npn-transistor krUgen alle grootheden

die op de pnp-transistor betrekking hebben een index p.

3.2 Collectorstroom.

De basis van de pnp-transistor bestaat uit homogeen epi-materiaal.

Voor de mindcrheidslading in de basis kunnen we schrUven:

2
qp(x)=q.((n./N O ).(exp(qV b/kT)-l).(l-x/w·) +

1 e e p

( n~ / ~J 0 ). ( [' xp ( q V b/k T ) -1 ) • ( x / w ))
1 e c p

( 3.1 )
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In formule 3.1 heeft x de richting zoals in figuur 3.1 geschetst.

Analoog aan de arleiding voor de collectorstroom van de npn

transistor geven we nu:

I =(QR /t R ).(exp(qV b/kT)-l) - (Q /t
F

).(exp(qV b/kT)-1) (3.2)cp p p c Fp p e

waarin:

Qr =A • fW P ( x ) d1=( q A·· w n ~ ) / ( rJ 0 • 2 )P cp 0 tp P l e
V

cb<o 2
UR;A ./wp (X)d1 :::(qA w n. )/(f\J

O
.2)

P ep 0 V ep p l e
eb<o

(3.3a)

(3.3b)

•
en:

t r :::W
2

/ ' (20 )
p p' p

Vereenvoudigend mogen we voor

3.3 De basisstroom.

2
t =w /(20 )

Flp p' P

I nus c h r ij v en:
c

(3.4)

( 3.5 )

De basisstroom van de pnp-transistor kunnen we oPGebouwd denken

uit drie componenten, waarbU we ter vereenvoudiging de recombi

natie in de depletielagen en aan het oppervlak verwaarlozen.

•
rig. 3.2

collector

I_baSiS

Componenten van de basisstroom.

w

d .
epl

De basisstroom I bl kunnen we schrUven als:

( 3.6 )

In formule 3.6 stelt, zoals Qebruikeluk, het symbool q

de grootheid W.exp(qV/kT) - 1 voor. t . Is de levens-
ep.l

duur in de epilaag welke als basis van de pnp-transistor fungeert.

Voor de injectie vanuit de emitter of collector naar het niet

aktief basis matoriaal onder de emitter resp. collector mogen we

een analo~e beschouwinn ~8~ruik8n als in par. 2.5, form. 2.18.
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Wanneer we bedenken dat de hoeveelheid extra minderheidsla

ding onder de collector gegeven wordt door q . (form. 2.18)
epl

dan kunnen we voor I b2 schrUven: (met Vb =V b )e,npn C ,pnp

I =-q Itb2 epi epi
( 3.7)

•

Analoog kunnen we voor I
b3

schrUven:

I b3 =-q It .=((qA d .n~)/(t .N
O

. )).(exp(qV b/kT)-l)
emp. epl emp. epl l epl epl e

( 3.8 )

De totale basisstroom van de pnp-transistor in stationaire boe

stand wordt nu gegeven door:

(3.9a)

De lading q is gelUk aan de extra minderheidslading onder de
emp

emitt~r van de pnp-transistor in de epilaag.Voor de recombinatie

in de epilaag moet via de collector-en emitteraansluitingen even

eens lading aangevoerd worden. De vergelUkingen voor de collector

en emitterstroom worden nu:

I ep (3.9c)

•
3.4 Oynamische verqelijkingen voor de pnp-transistor.

Op grond van gelGkluidende beschouwingen als in par. 2.6 ge-

noemd kunnen we ook de dynamische vergelukingen van de laterale

pnp-transistor noteren.ln de onderstaande vergelUkingen stelt

C wederom de depletielaagcapacitait voor. De vergelUkingen zUn

aIleen geldig indien we veranderingen bekUken die langer duren

dan de looptUd in de basis~

I bp =- qrp/tepi - qRp/tepi - qepi/tepi - qemp/tepi

- d(qRP + qrp + qepi + qemp + CbCV Cb + CbeVeb)/dt

(3.10<'1)

(3.10b)

(3.10C)
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tqepi
t .epl

i
..- c C

C
cbp

C
ebp

qemp
t .epl

1

De componenten van de vergelUkingen 3.10 kunnen we door mi~del

van onderstaande figuur aanschouwelUk maken. De waarden van de

componenten worden voor de verschillende typen proeftransistoren

gegeven in tabel 3.1.
i
4
E

Fig. 3.3

•
-i

L--~:=:::J~rL...9B
Rsubstr.

Charge control model voor de laterale pnp-transistor •

Ten gevclge van tweedimensionale effecten van de basisstroom

zoals beschreven in lit. 6 en geschetst in figuur 3. 4 dienen

we het basisvolume gelUk te

N

basivolume
" s troombanen"

nemen aan het gearceerde volume

VB uit figuur 3.4. au de bepaling

van de verschillende componenten

in appendix B is hiermee rekening

gehouden.

Fig. 3.4 Basisvolume van de

pnp-transistor.

De waarden van de componenten van figuur 3.3 zUn voor de gebruikte

proefexemplaren:

type: I II IV

Q r' -24 3,6.10-24 1,5.10- 24
Q.

Fp
1,~).10

QRp: 1,5.10-24 3,6.10- 24 1,5.10-24
Q.

Wepi·
9,1.10- 24 1,2.10-

23 1,4.10- 23
Q.

Q 3,0 .10-24 9,5.10- 24
3,9.10-

24
Q.emp

tFp=i Rp
49 49 49 nsec.

t epi· zie par. 4.2

Tab e1 3. 1 l; e 9 eve ns b e h 0 r " n LJ L, b ij rig. :3. 3 •
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Hoofdstuk 4. Gelijkstroomgedrag van de inverse npn en late

rale pnp-transistor.

4.1 Inleiding.

~e formules die zowel in hoofdstuk 2 als 3 afgeleid zijn, gelden

alleen voor de normale werkgebieden van de transistor en. Aange

zien hoge en lage injectie~ffecten verwaarloosd zUn gelden de

afgeleide charge control relaties alleen bU die instellingen

van de transistoren waar h~t verband tussen de transistor-

stromen en -spanningen de vorm heeft van:

I:: exp(qV/kT) (4.1)

Van een representatief exemplaar zUn de I-V karakteristiek8~

zoals die gemeten zijn in figuur 4.1 weergegeven. Tevens is

in deze figuur de ideale grafiek I .exp(qV/kT) weergegeven.
o

Uit deze grafieken kunnen 10e afleiden dat bU een junction-

spanning van + 600 mV. de transistorstromen voldoen aan het

verband van formule 4.1. We zullen de meting en van de stroom

versterkingen van de respectievelUke transistorBn dan ook uit-

voeren bU aangelegde spanning en van 600 mV. Gezien het sterk

optredende Early-effekt bij de inverse npn-transistor zullen we

de stroomversterking van daze transistor bU een vaste collector

emitterspanning moeten meten. We heoben hiervoor ~~n volt ge-

•
nomen •

4.2 GepalinG van de levensduur in de epilaag. (t )
- - - epi

BU de bepaling van de stroomversterkin~ zowe~ als de afsnU

frequentie (hfdst. 5) komt Geregel~ de levensduur in de epi-

laag naar voren. Jeze ~rooth~id is zo sterk afhankelUk van de

produktieomstandigheden dat hU voor elke plak met i.c. 's verschil

lend zal zUn. In de door ons gebruikto levensduur zUn aIle oor

zaken van de recombinatie in de epilaag verdisconteerd. (zie

eveneens par. 2.5). In tegenstelling tot de andere constanten

in ~e formules 2.24 en 3.10, zoals opervlakten e.d., dient de

levensduur van de epila 9 voor elke plsk door metingen bepa~ld

te worden.

bepaald is.

iguur 4.2 geeft het meetcicuit weer, waarmee t .
epl
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•

•

10 rnA

i in (1)

1 rnA

100 ~A

10 IJA

1 fJA

I • ex p ( q V/k T)
o

)v . VIn rn •be

500 600 700 BOO 900

Figuur 4.1 I-V karakteristieken. (inverse n~n-transistor.)
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Voor het circuit van figuur 4.2 kunnen we de volgende formule

noteren: (zie formule 3.10)

I=I + I =q It . + q ./t . + qFp/tepl' + qRp/tepl" (4.2)ep cp amp epl epl epl

Deze formule kunnen we vereenvoudigen tot:

I=qtotaal ./t .=Ot t 1 ./t . • (exp(qVob/kT)-l)epi epi 0 aa epi epl ~

( 4. 3 )

~ I

epilaag.

Figuur 4.2 meetcircuit ter bepaling van t .•
epl

Tabel 4.1 geeft voor een aantal proefexBmplaren de gemeten stromen

met daarnaast de daaruit berekende t .' Zoals in par. 4.1 betoogd
epi

is de meting bU Ben spanning van 600 mV. uitgevoerd.

type:

no:
."

32

34

36

37

I

I t
epi

I
lJA IJS IJA

0.42 0.30 0.7

0.55 0.23 1.0

0.57 0.22 0.85

0.5 0.25 0.9

I I

0.30

0.21

0.25

0.24

tabel 4.1 gemeten waarden van t .•epl

Uit bovenstaande tabel kunnen we een gemildelde t . destileren
epl

voor deze proefserie:

t .= 0.25 ~sec.epl

Nogmaals willen wU erop wUzen datde levensduur t . bepaaltepl
wordt door verschi11ende processen en dus een soort samenge-

s tel del e v 8 n s d uuri s. LJ 8 Z e pro c e sse n k un n en o. a. z ij n :

1) dislocatie's in de epilaag

2) recombinatie aan het oppervlak

3) versterkte reCOndJlrlatie san de fJ-I\j+ overgang.
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Up de effecten die de grootte van

dit verslag niet ingaan.

t . bepalen zullen we inepl

•

4.3 C.;eli)kstroomver.sterking van de inverse npn-transistor.

In figuur 4.3 is de elUkstroomversterking van de inverse npn

t ran sis tor a 1 s fun k tie van I (:: ex p ( q V/k T)) ui t 9 e z e t.
c

De stroomversterking blUkt bU toenem~nde basis-emitter-

spanning (boven de 600 mV.) nog enigszins toe te nemen. Dit

effect kunnen we toeschrUven aan de modulatie van de serie

weerstand. Tevens valt in vergelUking met de normale npn

transistor op dat de strommversterking slechts over een klein

bereik van I constant is. U~k hierop zullen we niet ingaan
c

daar dit bepaalt wordt door hoge en lage injectieeffekten •

Zoals reeds in par. 4.1 g8zegd be!Jsrken we ons tot de stroomver

sterking bU een Vbe van 500 ~V.

r';et behulp van de formules 2.24, het in sper zijn van basis

collector overgang en het nul stellen van de tUdsafhankelUke

delen verkrUgen we voor de stroomversterking:

( 4.4 )

Wanneer we mr verecnvoudiging stellen dat de levensduur in de

basis en epilaag gel~k zUn en tevens dat:

g=U ./QF =(P,JAE/N
D

).(l/r-
F

).((exp(z)-l)/z).(V ./Vbasis) (4.5)epl n Le epl

dan kunnen we schrUven:

A :::(t ./tF ).(1/(1+9))I n ep l n

35

(4.6)

...
...

Fig.

10 uA

als functie van 1
cn

100 uA
-~) In (I )

en

1 mA
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Wi 1 men e eng rot ere ;1 n van d e i nv e r sen p n- t ran sis tor v e r k r ij 9 e n

dan dient men evenals bU Ben normale transistor de basisdikte

zo klein mogelUk te houden.

2.15)

weergeeft.

Het vergroten van het basis

volume door w te vergroten

werkt op de grootte van ~n

averechts, daar in t
Fn

w in

het kwadraat voorkomt.(form.

geen proefexemplar en met een

verschillend verontreinig

ingsprofiel in de basis be

schikbaar, zodat figuur 4.4

aIleen de berekende versie

3 4 5---.+z
als funktie van z.

2

~n

50

1
Fig. 4.4

Op grand van de formules 4.5 en 4.6 mogen we stellen dat de

stroomversterking van de inverse npn-transistor bepaald wordt

door de verhouding van de concentraties in de basis en epilaag.

Wi 1 men ~ n z a C] roo t mag e 1 ij k ma ken, dan moe t men o. a. pro b ere n

het verloop van de verontreinigingsconcentratie in de basis zo

vlak mogelijk te maken. ~~iguur 4.4 geeft het verloop van (In voor

Ben transistor van het type

III weer. Er waren helaas
250

150

1
(1)n

•

•
Een and ere mag e1 ij k h eida m d e ~ n t ever 9 rot en zit i n d e a pper

vlakte van de collector. Deze collector oppervlakte dient men zo

groat als enigszins mogelUk is te nemen. Door de transistor te

omgeven door Ben isolatie N+-gebied te omgeven, zorgt men er

voor dat het aktieve volume in de epilaag zo klein mogelUk blUft.

4. 4 r~ e e t met hod en va a r de gel ijk s t roo mv e r s t e r kin 9 IS no!.
I

Wanneer we figuur 4.5 bekUken dan zien we dat de injectie vanuit

de basis van df~ npn naar de epilaag niet aIleen zal plaatsvinden

onder de basis van de npn-transistor, doch oak in het epimate

riaal naust dit gebied. (In de figuur gearceerd weergegeven.)

Zoals in par. 2.5 (form. 2.18) opgemerkt is, dienen we bU de

bepaling van het actiove epi-volume (V .) met deze ongewenstB
epl



injectie reksning te houden. Ueze ongewenste injectie is te beln

vloeden door de spanning op de emitter van de pnp-transistor.

""0.7 V.
epilaag

p

~

ongewenste lJ~~~~~~~
in j ec ti e .---------1~ --

v .
epl

Figuur 4.5 Dwarsdoorsnede inverse npn-transistor.

zUn. Hierdoor zal ook

•
AfhankelUk van de spanning op deze emitter zal de basisstroom van

de npn-transistor t.g.v injectie in de epilaag groter of kleiner

afhankelUk worden van deze spanRing.
n

Op grond hiervan bestaan er dus verschillende methoden om te
n
• Wemet parrallel daaraan evenzovele definitie's voormet en,

n
zullen hieronder drie verschillnde meetmethoden beschrijven.

A) Emitter pnp zwevend.

Figuur 4.6 geeft van deze methode een schematisch overzicht.

Door de emitter van de pnp-transistor zwevend te laten zal door

Figuur 4.6 riethode A.

N

( LJ
x

A. - I /1r" - cn bn

van de npn-transistor het gebied

onder de emitter van de pnp

extra lading bevatten. Hoe

veel extra lading zich in

dit gebied zal bevinden is

moe i 1 ij k t e b ereken en. I n

de x-richting zal in de

epilaag een verdeelde span-

ning optreden.

Wij zullen voor deze methode

een geldealiseerd model aannemen. Voor dit model nemen we aan

de injectie van

•
dat de extra lading in de epilaag tot op sen afstand L vanafp
de basis van de npn-transistor constant zal zUn, tewUl hij be-

paal t zal worden door de basis SI"i tter spanning van de npn

transistor. Up een afstand oroter dan L stellen we de extra-, p

lading nul. ueze geldealiseerde difussie lengte nemen we 10

micromter. Met behulp van dit gegeven en de gegevens uit appen

dix E3 kunnen we (!In berekenen.
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Tabel 4.2 geeft aantal gemeten~n'S voor de drie typen inverse

npn-transistoren die een extra p-gebied in de epilaag hebben.

type: I I I IV

exempl.; (3n:
f:l n:

exempl. ~n :
32 17 5 10

34 26,5 17,5 6 10

35 20,5 13,6 8 12

36 12

37 16,5 11'

• Tabel 4.2 t1nvolgens methode r~;(bij 600 milli volt.)

•

In de tabel hieronder zUn de gemiddelde meetwaarde en de bere

kende waarde weergegeven. Tavens is de waarde van de factor 9

(formule 4.5) aangegeven.

type: g;
;1n,berekend: ;$n,gemeten:

I 4-9 14,3 19

I I 55 12,7 11

1\1 57 12 10,5

Tabel 4.3

8) Emitter pnp en basis npn kortgesloten •

In het geval dat de basisvan de nwn-transistor en de emitter van

de pnp-transistor dezelfde spanning hebben, dan mogen we stellen

dat precies tussen de twee p-gebieden in de epilaag een equipo

tentiaalvlak aanwezig is. :Zie figuur 4.7; _oor dit equipotentiaal

vlak zal geen ladingstrans-

port optreden.:et gebied

1 waar de basisstroom van de

lcn npn-transistor de extra be

nocigde lading voor de re-
li

ongw. injf::c.
'equiootentiecl T

. ~

:: I /I bcn n

iguur.4.7 ~ethode o.

combinatie injecte 8 rd is in

de figuur gearceerd wee~ge~

Cleven.
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Aangezien de extra ruimte in het epilaaggebied nu klein is

(slechts d~ halve afstand van de basis van de pnp-transis

tor = 3,5 micrometer) kunnen stellen dat in de hele epilaag

dezelfde spanning heerst. De gegevens die met behulp van de

ze methode gevonden worden zUn in tabel 4.4 resp 4.5 weer-

gegeven.

•

type:

exempl,

32

34

35

36

37

I T I I V

~n: ;'In: exemple : /In:
21 5 15,4

28 28 6 18

31 27, 8 19

15

18 17

Tabel 4.4 ;Sn volgens methode B

driE componenten; t.w. de

basistroom van de intrin-

sieke npn-transistor, de

basistroom van de pnp

transistor en de collec-

I enfJ

type: 9 berekend'n
I 36 21

I I 46 17 24

IV 56 13,6 17

Tabel 4.5

C) Emitter pnp met aarcJe kortgesloten.

Een andere methode om de ~n te meten bereikt men door de emit

ter ven de pnp-transistor met aarde = emitter vande npn-tran

sistor te verbinden. Dp deze wUze onstaat de meetsituatie die

':~l_.........,.._.c1~:=c==:;:=+--~~Ibn in figuur 4.8 gsschetst is.
~ e basisstroom van de npn-

transistor bestaat nu uit

+-
I

s/1 = Ien/(Ibn-1ep)

Figuur 4.8 Methode C.

•

torstroom van de pnp-tran

sistor. De scheiding van- de extra lading in de epilaag in een

deel dat bUdraagt tot de werking van de npn-transistor en een

deel dat bUdraagt tot de werking van d~ pnp-transistor is niet
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eenvoudig te berekenen. In tabel 4.6 zUn daarom aIleen de met

deze methode gellleten waarden van(!Jn weergegeven.

type: I J I IV

exempl.: ~ri: ~n: exempl. (J n :

32 15 5 10,2

34 26 25,5 6 10,8

35 30 27 8 11,8

36 12,5 12,5

37 16,5 18

Tabel 4.6 ~n volgens methode C

Bij he ttypet ran sis tor I I I was gee n ext I' a p- b i edin .dee pi 1 a a 9

aanwezig~ zodat voor de (in hiervan slechts een definitie be

staat. Tabel 4.7 gecft voor deze transistor de gemeten en bere

kende waarde.

exempl. : 1

60

2

52

3

62

4

50

g:

12,3

,I3n
56

em. iJn ber
59,4

•

Tabel 4.7 ~n van transistor type III.

Als duidelUk punt van de voorafgaande metingen springt de grote

spreiding tussen de verschillende exemplaren in het oog. Deze

spreiding kan veroorzaakt worden door het feit dat deze exemplaren

pas de eerste serie bestemd voor laboratoriumproeven waren. Aan de

gegeven gemid81~e gemeten waarden moet op grand van deze sprei

ding en het kleine aantal proefexemplaren geen absolute beteke-

nis gahecht worden. UndanKs dit voorgaande blUken de berekingen dui~

del ij k, me d e g e z i end e b e per kin 9 e n a a n 9 en 0 men i n h frts t • 2, d e p r a k 

tUk te kunnen beschrUven.

In de praktUk, zie hiervoor hfdst 6 e.v., ligt de emitter van de

pnp-transistor op de hoge spanning. De basisstroom van de npn

transistor zal slechts een rol spelen als de basis aan de hoge

spanning ligt. Up grond van deze overwegingen mogen we stellen dat

de meting en definitis 8, zoals die bierboven gegeven is, het meest

overeenkomt met de stroomversterking van de inverse npn-transistor

in praktische schakelingen.
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In het verder8 v8rslag zullen we dan ook de stroomverster-'

king A van de inverse npn-transistor definieren volgens dern
hierboven besproken methode B.

4.4 Gelijj<stroomversterking van de laterale pnp-transistor •.

loals verwacht werd is de stroomversterking van de laterale

pnp-transistor ronduit slecht te noemen. Figuur 4.9 geeft de

gemeten gel~kstroomversterking als functie van de collector

gelijkstroom I • Je slechte 9 lUJ<stroomversterking wordt ver-
cp

oorzaakt de door de verliesdioden q . en q • Tevens is bU
epl emp

laterale transistoren de basisdikte moeilUk klein te krUgen.

i
h 2

1

~ ••

ue bereking van de stroom

versterking verloopt ana

loog aan de bereking van

11·
Formule 3.10 geeft: (V

cb
< OV.)

1

Figuur 4.9 A
10 IJA HJO 10m )

cp
21s functie van I

cp

I =-q it
cp Fp' Fp

I --q /t - q /tbp- Fp epi emp epi

o0 k v 0 0 r d e p n p - t ran sis tor i s d e f,J p gem e ten b ij e ens pan n i n 9

van 600mV. In tabel 4.8 z~n de resultaten van de berekeningen

en metingen weergegeven.

Hieruit voIgt:

•

A ::(t ./t ).\l/(l+s))
f"p ep l Fp

Waarin tFpde 100ptUd is Van de pnp-transistor

s=q /q,:: 2.(a .d .)/(A .w)
amp rp emp epl cp p

en voor

( 4. 7 )

s geldt:

( 4.8 )

type:

,I1p,ber.

~ , 9 8m.
f" P

Tabel 4.8 /Jp

I

1 ,7

1, B

I I

1,4

1,9

He t z iJ 0 P9 8 mer k t (z i e h f d st. (j) dat" p v 0 0 r e en z 0 1 a a 9 m0 9 s

lUke dissipatie van de III slechts hoeft ta voldoen aan:
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Hoofdstuk 5. Hoogfreguent gedrag van de inverse npn-transistor

5.1 Ue afsnijfreguentie.

au het gebruik van logische schakelingen is het van belang om

ook het dynamisch gedrag te weten. Het hoogfrequent gsdrag is

belangrUk bU de vraag hoe snel de looica is, d.w.z. hoeveel

schakelingen per seconds vsrricht kunnen worden. Het dynamisch

gedrag van sen complete schaksling wordt, vanzslfsprskend

bepaald door de componenten waaruit de schakeling o~gebouwd is.

iUs maat voor het dynamisch gedrag van e in de injectie logica

gebruikte transistoren gebruiken we de afsnUfrequentie. De af

snUfrequentie ( f T ) is gedefini~erd als die frequentie waarbij

de absolute waarde van de stroomversterking tot 1 gereduceerd

is.

Volgens de algemene theorie van het hoogfrequent gedrag van

transistor en mogen we voor de stroomversterking schrijven:

(5.1)

Figuur 5.1 geeft de grafische voorstelling van formule 5.1.

I n d e p l' a k t ij k b1 ij k t da tin deb uul' t van 1(31 =1 e e n a f wij kin 9

optreedt van het geIdealiserrde model. ndanks dat heeft men

de frequentie te be

paLen.

fi~itie aanhoudt dan

------'--
kan men f bepalBn

T
door van sen punt op

de helling) het pro

meet- dukt van de verster
, waard~n

-r--------------J.l...u......::::&..- kin q end e bUb e h0 l' en-

i og.

~h,n

10g(fT)~

Fig. 5.1 Verband van~ tegen

de frequE'ntie.

de f
T

gedefinieerd als die frequentie, die bepaald wordt door

h e t s n ij pun t van d e k a l' a k tel' i s tie k met del ij n I~ I =1, wan nee l'

men de karakteristiek overeenkomstig formule 5.1 extrapoleert.

Wanneer men deze de-•

lr IJeldt dan:
( 5.2 )
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De formule 5.2 lS vooral Ben uitkomst wanneer het om het

met el"I van z e e rho 9 efT 1 s 9 a a t. en k an (l; dan b ij e en 1 age r e

frequentie bepalen en dGaruit de f
T

berekenen.

Om het frequentie gedrag te meten van de gebruikte transis

toren dienen we de stroomversterking bU hoge frequenties te

bepalen. Hiervoor wordt een meetcircuit gebruikt dat in par.

5.2 beschreven wordt.

In het boek van Paul+) worden enkele meetcircui~besproken.
++)

len eenvoudig schema is dat van het I.E.C. walk door dit

comite als standaard meting wordt aanbevolen.

Het schema inclusief de opmerkingen zUn in figuur 5.2 weer-

gegeven.

Volgens de publikaties was het mogelUk fT's tot enkele hon

derden megaherzen betrouwbaar te meten. up grond van onze

verwachtingen zou de f
T

van de onderhav5ge transistoren niet

boven de 15 MHz uitkomen en is het mogelUk met deze schake

ling de f T te meten. ue schakeling werd in Ben metalen kastje

ondergebracht om aIle uitwendige storingen buiten te sluiten.

BU het gebruik van de schakeling ontstonden enkele moeilUk-

heden welke we met hun oplossingen hieronder zullen laten volgen •

1) R
b

moet groot zUn; echter bU een waarde van 100 k Ohm ont

staan problemen met de parasitaire capaciteit van de weer

stand. Ue Re-tUd voor een capaciteitsarme weer stand is bU

een waarde van 100 k Ohm: 0.05 ~s., hetgeen resulteert in

een 3 dB.-punt bU 3 Mhz. Oit effekt beperkte dus de hoge

waarde van R
b

•

2) R most klein zUn; echter bU een waarde kleiner dan 10 Ohm
c

werd de signaal grootte over de wesrstand te klein om nauw-

keurig te meten'.

8
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7.2 Value of the commo/l-emitter fonmrd current transfer ratio at high frequency
(Also frequency f1)

Figure 4c shows a preferred circuit for measuring h2le at specified frequency.

r------t......-------~~-vcc

C . t
u~

(Not.1) EV
"--"

C
8

FIG.4c

Note 1. - Electronic voltmeter

The value of Rb should be large compared with the input impedance of the transistor and Rs

should be small compared with Rb. R c should be small compared with the output impedance of
the transistor, and with Rb; see also Sub-clause 2.6 of General Precautions.

The procedure for the measurement of h21e is:

I) with switch S in position 2, the output voltage of the signal generator is adjusted until a reading
of one (in arbitrary units) is obtained on the electronic voltmeter;

2) with switch S in position I, the reading on the electronic voltmeter is now equal to the value
of h21e •

Fig. 5.2 Standaardmetinq voor ~ bU hoge frequenties.
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Oit werd veroorzaakt door het feit dat de transistoren die

wiJ gelJruikten eell kLeine stroomverster i<ing bezaten en wij

bU een Lage coLlectorstroom wilden meten waardoor een groat

ingangssignaal de gelUkstroominstelling merkbaar veranderde.

De capacitieve belasting blUkt bU een lage R nauweluks van
c

i n v1 0 edt e z ij n •

3) Het gebruik van 12ge collectorstromen Leverde echter weer

e e n hog e i n 9 a n 9 s imp e dan tie v c; 'i d 8 t ran sis tor 0 p. 3 ij e e n

stroom van 100 mA is de ingangsimpedantie in de orde van

1 k uhm waardoor tevens R
b

aan de lage kant vastgelegd wordt.

4 )uver i~ stond een fors stoorsignaal, waarschijnl ijk afkomstig
c

van de voeding via de emitterstroom. oor het gebruik van

een selektieve voltmeter was boven 1 Mhz niets meer van de

storing en merkbaar.

Gp grond van experimenten net behulp van transistor en met een

lage ~ en f T die bekend waren (o.a. de CZ 11) en bovenstaan

de beschouwingen werden voor de componenten van de schakeling

in figuur 5.2 de volgende waarden gekozen:

R
b

= 20 kDhm; een seieshakeling van 2.10 kOhm om de capaciteit

te delen.

C
e
= 100 \JF.; C

k
= 2.2 /JF.;

bronimpedantie doch~ R
b

•

ruisarm.

C .t=2,2fJF.; C. = 1 jJF.;
Ul In

R = 100 Ohm' R = ~O hm;
e ' s

S: een capacitief-arme microswitch.

H = 10 Uhm;
c

De collector-emitterspanning werd gelUk genomen aan 1 Volt.

TUdens de proeven ontstond de vraag of de schakelaar S niet

een te grote terugkoppelcapaciteit bezat. Doze capaciteit viel

mee; echter de capaciteit van het voetje was aanzienlUk en werd

verminderd door de aansluitingen van de transistor niet naast

elkaar aan te brengen, doch een Flink eind van elkaar te ver-

w ij d er en.

Een groot voorcJs(d van de getJruikte schakeling is het volgende:

door steeds over dezelfde weerstand (R ) met dezelfde meter te
c

msten, hebben de sigenschappen van dez' twes gsen invloed

masr op het resultaat van de meting.
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Om te onderzoeken of de inverse npn-transistor ook voldoet aan

de algemeen eldende theorie over het hoogfrequent gedrag van

transistoren, werd eerst voor een aantal emitterstromen de ab

solute stroomversterking van een npn-transistor bepaald als

een funk tie van de frequentie. ~e resultaten zUn in figuur 5.3

weergegeven, waarin tevens de helling aangageven staat die de

grafiek moet hebben op grond van de geldealiseerde formule (5.1)

100

1 i~-1-------

10

10k hz

6 dB/oct

100 khz

gemeten waarden

/

1 Mhz log(f)lO Mhz-.
Fig. 5.3 De stroomversterking als funktie van de frequentie.

Up grond van de resultaten van deze metingen mogen we veronder

stellen dat het hoogfrequent gedrag van de inverse npn-transis-

tor eveneens de algemene theorie voIgt. oor de metingen van

fT kunnen we dus uitgaan van de vereenvoudicde situatie van

formule 5.2, mits we er voor zorgen dat ons meetpunt volledig

op de helling ligt.

5.3 Berekening van het hoogfreguentgedrag npn-transistor.

Voor de stro~mversterking van d~ inverse npn-transistor kun

n en we, i ndie n III e d e t iJ (j sa f han I< el ij k e t r (, nsis tor s t rom en (f 0 r m•

2.24) gebruiken, sehrUven:

'J <0 .
be '

:V = eon~, t R n t, 111 a a r u i t vol 9 t :
ce

d ( Ce IJ n Vb R ' Ce h n Vbe, ) / d t =d ( Ctot Vb 8 ) / q t

( 5.3 )
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Verondsrstellen we vervolgens dat de ingangsspanning een har

monische tUdfunctie is dan geldt:

(t ./t F ).(l/(l+g)).epl n

(1/(1 + jwt .((C t t;b )/((l+g)~~ )
epl 0 ern

+ 1))) (5.4)

In formule ~.4 is gebruik gemaakt van t
b

=t . en form. 4.5.
n epl

Voor de absolute waarde van de stroomvsrsterking kunnen we

s c hr ijv en:

(1 + (W't .((C t t'": )/(l+g'iq~ + 1))2epl 0 be . r n

dan volgt voor de frequentiewaarbU de absolute waarde van de

stroomversterking 1 is:

LVT = l/((C t tkT)/(q(q. /t
F
, ) + t~n(l+g))n 0 ,n n I

Voor de afsnUfrequentie volgt nu.

( 5. 5 )

( 5. 6 )

( 5. 7 )

In deze formule is [tot de som van de barrierecapaciteiten

in de transistor. Jvereenkomstig formule 2.15a is t~ =(W
2

F
F

)/D
,n n

Zoals reeds eerder opgemerkt is dient men er rekening mee te

houden dat de effectieve basisdikte w bepaald wordt door de

dikte van de depletielaag aan de collector-basis overgang.

~at door het feit dat de transistor invers gebruikt wordt

de afsnUfrequentie slechter wordt kunnen we in form. 5.7 zien

aan de hand van de factor (l+g) in het rechterlid. Deze fac-

tor 9 is dezelfde als die, die de gelUkstroomversterking bepaalt.

5 • 4 Gel ij k s t roo ma f han k d iik h e i d van d efT n

r 0 r mu I e 5. 7 I a a t z i end a t d e a f s n ij f r e que n tie 0 p9 e b 0 uwd 9 e da c h t

kan worden uit twee delen eell onafhankeliji( van de collector.

gelUkstroom en sen deel afhankelUk van deze stroom. nu ho-

ge waarden van de collectorgelUkstroom zal alleen het rechter

deel van hat recflterlid van form. 5.1 fTn bepalen. !Je maxima-

le f wordt geg8ven door:Tn,max

f = 1/(tFn(I+9)Tn,max
( 5.8 )
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Figuur 5.4 geeft f als functie van I et was tengevolgeTn en
van de moeilUkheden van het meeteireuit ( zie par. 5.2) niet

mogelijk om de afsnUfrequentie bU zeer lage eolleetorstromen

verantwoord te meten. Hst gsstippelde deel van grafiek in

figuur 5.4 is dan ook sen extrapolatie m.b.v. form. 5.7 en de

9 e 9 eve nsui t de a ppen d i x ~. Heta f vall en van f T n b ij z e erho 9 e

eollectorstromen moet toegeschreven worden aan hoge injec

tissffecten, die in dit verslag niet beschouwd worden.

20

in f'lhz.

I
I

bsrekend I
-.1

A.,
... "-I 1 1 0

Figuur 5.4 f Tn als functie

10

van I
en

10

f
Tn,max

log (len)

uA

Onderstaande tabel geeft de gemsten en berekends waarde

van de maximale afsnUfrequentie weer.

type: I I I

f gem. 15 15
Tn,max

f b sr. 13,6 10,8
Tn, max

Tabel 5.1 g8meten en br'rokc'nde waarden van

III

40

37,8

f •
Tn,max

Mhz.

Er wordt nogmaals opgswezen dat tengevolge van de onnauwkeurig

heid van de meting en de gevonden waarden sleehts als indieatie .

gsbruikt mogen worden.
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5.5 f Tn als functie van de basis-collector spanning.

In par. 5.3 hebben we gezien dat de afsnUfrequentie even-

als de gelUkstroomversterking van de basis-collector span~

ning afhangt. l,anneer we bedenken dat 9 omgekesrd 8~enredig is

met w en vesl groter dan een ( zie 4.5~ dan zien we dat de

maximale afsnUfrequentie omgekeErd evenredig is met w (zie

5.8). De basisdikte kunnen we opvatten als het verschil van

de basidikte als Vcb:::D en de collector-basis depletielaagdikte

a 1 s Vc b< D. D 8 ma xi mal e a f s n ij f r e que n tie k and a n 9 8 S c hrev 8 n

worden als:

f
Tn,max

of weI:

( 5.9 )

l/f :::
Tn,max K.w

o
K ' \~V- ·V"cb+'] (5.10)

In bovenstaande formule zUn K en K' evenredigheidsconstanten

en is gebruik gemaakt van formule 2.17. Figuur 5.5 geeft de

gemeten afsnUfrequentie als functie van deollector-emitter

spanning. BU collector-emitter spanningen van meer dan 2,5

Volt onstaat bU de gebruikte transistoren al snel doorslag •

7 • 10- 8

r~
Tn

200 uA:::

5

= 500 uA

4

V "C8 in V.
1 2 :3

Figuur 5.5 f als functie Van V
Tn ce
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Hoofdstuk 6. Opbouw en werking van de injectie logica.

6.1 Inleiding.

De basisbouwsteen van een digitale schakeling is een inverter.

Daar m.b.v.sen inverter (eventueel met meerdere gescheiden uit

~angen) aIle gewenste logische schakelingen te verkrUgen zUn,

zullen wU bU de bespreking van de injectie logica van deze

bouwsteen uitgaan. Het principeschema van een inverter in de

injectie logica is gegeven in figuur 6.1. Figuur 6.2 geeft een

dwarsdoorsnede van zo'n inverter, uitgevoerd in geintegreerde

techniek. Jeze figuur geeft nog eens duidelUk aan dat de be-

drading bUzonder eenvoudig is.

N

IIIbouwsteen

N

v
ec

,-'- - --1
I I

I-
I
I
I
I

I
I

I I
• I::=:::----1-----

__......L-4-_l.LJ.J......._--::-,

. I I E1ementair
1- _ _I

in

,
I I

metaa1 I ~
verbi~:

I
I

Fig. 6.1 fig. 6.2

~ver de werking V2n de schakeling verkrUgen we als voIgt enig

inzicht.

1) De inganqsspanning V. is laag. oor de drie stromen die op
- In

het knooppunt A bUeenkomen kunnen we schrUven;

i'
en

i =bn

i = -(qr /t F ).(exp(qV /kT) - exp(qV 't/kT ))
ep p p CC Ul

(qFn1/tFn1).(exp(q(-Vuit)/kT) - 1)

(( q r 2 + q , 2 ) / t .). ( ex p ( q V . t /k T) - 1)n epl epl Ul

( 6 .1 )

De spanning op de uitgang V 't zal zich zodanig inste11en
Ul

dat er zal gelden:

( 6 .2 )i + i + ibn2~Oep enl
Figuur 6.3 geeft een grafische voorstelling van de drie

stromen van formule 6.1 als funktie van de uitgangsspanning.
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--. V .tUl

-1 cp

I cn

1
cn

I ",\"hoog" "laag"
----.v . tUl Fig. 6.4

-1
cp

Fig. 6.3

wanneer we uit deze grafieken de oplossing van formule 6.2

willen bepalen,dan blUkt dat voor lage V. (tot ~ 400 mV)In
V
uit

praktisch bepaald wordt door het snUpunt van de I
b

~n

1 curves. •••
p :

De uitgangsspanning is dus hoog.

2) De ingangsspanning V. is hoog. Voor het geval dat de in
In

gangsspanning hoog is, worden de stromen op het knooppunt

A gegeven door:

1 - ( 0Lit F ). ( ex p ( q V Ik T) - ex p ( q V ° t Ik T) )cp , p p CC Ul

l cn = (QFnl/trnl)·(exp(qVin/kT) - exp(q(Vin-Vuit)/kT))

1 = ((0 2+ Q .)/t o).(exp(qV 0t)/kT) - 1)bn 'Fn epl epl Ul

en verder geldt:

I + 1 + 1 = 0 (6.4)
cp cn bn -

Figuur 6.4 geeft van deze situatie een grafische voorstplling.

De oplossing van formule 6.2 levert nu een lage V .t op.Ul

De voorwaarde waaraan de charge control grootheden van de

onderscheidenlUke transistor en moeten voldoen om deze inverter

werking te verkrUgen kunnen eveneens afgeleid worden uit de

grafiek van figuur 6.4.

wordt weergegeven door:

Het snUpunt van de curves I en I
c p

(onder aaname dat Vuit zo laag dat Ibn=O)

(OF It L ).(exp(qV IkT)-exp(qV 't/kT))=p , p CC Ul

(Qr I/t r l)·(exp(qV. IkT)-exp(q(V. -V °t)/kT))n n In In Ul
( 6 .5 )
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waaruit na herleiding voIgt:

(QFnl/trnl)/(QFp/t rp )=

(exp(qV /kT)-exp(qV 't/kT))/(exp(qV. /kT)-exp(q(V, -v , IjkT))
CC Ul In In Ult'

Wanneer we de ingangsspanning gelUk aan de voedingsspanning

maken dan kunnen we drie gevallen onderscheiden en de spanning

V
uit

bepalen:

(WFnl/trnl)/(QFP/trp) 1 ~ V
uit = IJ /2

cc

(Qrnl/trnl)/(QFP/t FP ) "/ 1 ~ V < V /2uit cc

(WFnl/trnl)/(QFP/tFp) < 1 ~ Vuit :> Vcc /2
Voor de inverterende werking is nodig dat de uitgangsspanning

laag is indien de ingangsspanning hoog is. Als voorwaarde voor

de werking van de inverter kunnen we daarom stellen (wanneer

aIle npn-transistoren gelUk genomen worden):

( 6 • 6 )

een aantal malen groter is dan ~p/tFP

voorwaarde voor de werking van de inverter kun-Een

(QFnl/tFnl) :>
In de praktUk bl~kt

i ndie n qL' / t ,
In r n

scherpere

(QFp/t FP )
de inverter reeds uitstekend te werken

( 6 .7 )

nen we vinden wanneer we een keten van inverters bekUken.

•
6.2 ~eerdere inverters in serie •

uit

Tl T2

uit
I

Fig. 6.5 Serieschakeling van inverters.

Het circuit zoals getekend in figuur 6.5 bevat drie inverters

in serie Qeschakeld.P8spen we op dit schema een analoge beschouw

ing als gegeven onder 6.1 toe, dan vinden we dat de spanning op

de collector van een npn-transistor steeds de gelnverteerde



waarde is van de

- <'\3 -

spanning op de basis van de desbetreffende

npn-transistor. Per inverter zUn in feite slechts twee transis-·

toren nodig, aangezien de npn-transistor twee functies heeft.

(n. L het verzorgen van de basis-emitter spanning = V "t en
Ul

•

sturing van de volgende trap.)

Een sterkere voorwaarde dan 6.7 wordt verkregen door een seria

schakeling van inverters te beschouwen. Wanneer in het schema

figuur 6.5 een npn-transistor dicht is, zal de volgende npn

transistor sen basisstroom trekken, wat tot gevolg heeft dat

die transistor opengaat. De collectorstroom die dan door deze

npn-transistor gaat lopen moet in staat zUn aIle stroom van

de pnp-transistor op te vangen, zodat de volgende npn-tran

sistoI' zal sperren.

Stellen we in figuur 6.5 dat transistor T dicht is dan zal,
o

indien we aIle npn-transistoren gelijk veronderstellen, gelden:

( 6.8 )

De basisstroom wordt door De pn~-transistor geleverd zodat

geldt:

I =(qF /t F ).(exp(qV /kT) - exp(qvl/kT)) =I blcp p P cc
( 6.9 )

Omdat de collectorstroom van transistor T
l

groter moet zijn dan

de stroom geleverd door de pnp-transistor (voorwaarde 6.7)

zal gelden: (V
2

is laag)

(qF /t F ).(exp(qV /kT)
p P cc

(6.10)

Na combinatie van de vergelUkingsn 6.8, 6.9 en 6.10

gen we als voorwaarde voor de inveteT.Gnde werking van de

schakeling van figuur 6.5:

verk rij-

(6.11)

Zowel uit formule 6.11 als de schakeling is direct in te zien

dat moet gelden:

(6.12)



(6.13)
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In formula 6.12 stelt t!n de stroomvsrsterking van de"zuive

:re" npn-transistor voor. (zie voor de dE'finite van ~n even

eens par. 4.4).

WU dienen e:rop te wUzen dat bU de afleiding van de voorwaarde

6.11 er van uit is gegaan is dat alle transistor en gelUk waren.

Oit is in de praktUk natuurlUk niet te verwezenlUken en de

uit e in del ij k e v 0 0 I' Wa a I' d e z alb 8 p a a 1 two I' den door d 8 "z wa k s t e"

inverter in de schakeling. Vooral bU het gebruik van multi

collector traosistoren is het noodzakelUk dat elke collector

een stroomversterking groter dan 1 moet hebben •

6.3 Bepaling van de statische inverter karakteristiek.

Om de inverter karakteristiek te bepalen maksn we gebruik van

charge control relaties zoals die door de formules 2.21 en

3.9 gegeven worden. Voor het knoopunt A in figuur 6.1 geldt

onder alle omstandigheden.:

I cp + I cnl + I
bn2

= 0

In deze vergelUking heeft de index 1 betrBkking op de eerste

npn-transistor en de index 2 op de tweede. Tevens is in formule

6.13 verondersteld dat de uitgang geen stroom voert.

Na het invullen van de voJledige vergelUkingen verkrUgen

we:

-qFp/t FP + qRp/t Fp + qRp/tepi + qepip/tepi

+qFnl/tFnl - qRnl/tRnl - qRnl/tbnl - qcl/tcl

+qFn2 /t bn2 + q~n2/tbn2 + qepi/tepi+ qc2/tc2 = 0 (6.14)

Wanneer we ons realiseren dat in de g~integreerde injectie 10

gica (zie figuur 6.2) de collector van de pnp-transistor en de

basis van de npn-transistor gelUk zUn, dan is in te zien dat

slechts eenmaal de verliesdiode van de basis van de npn

transistor naar de epilaag aanwezig is, waardoor in formula

6.14 q ./t . maar een keel' mag voorkomeQ. De npn-transisto-
epl ep1.

ran werken ~f in hot normals werkgebied ~f in verzadiging, zodat

we mogen stellen dat qc/tc veel kleiner is dan de andel'S stromen.

Wannser we Bveneens weer aan~men dat t
b

=t . kan 6.14 vereenvou-
n ep1.

digd worden tot:
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-q~p/tFp + qRp/t Rp + qRp/tepi + qFnl/tFnl - qRnl/tRnl

(-qRnl' + qFn2 + qRn2 + qepi)/t epi = 0 (6.15)

We verkrijgen d.m.v. onderstaande substitutie een andere formulering:

ij 't=exp(qV ,t/kT);Ul Ul
ij, = ex p ( q V, Ik T ) ;

In In

aO=(~Fp/t~p).(exp(qvcc/kT) + QFp/t Fp - QRp/tRp - QFnl/tFnl

+ Q It + ( Q + U - Q - Q - Q ) ItRnl Rnl - Rp Rnl Fn2 Rn2 epi epi

al=QFnl/tFnl a 3 =-QRnl/ t Rnl - QRnl/tepi

a 2=QF- 2/ t ,+ Q ,It ,+ QR It R + QR It ,n epl epl epl p p p epl

a
4

=(QI) 2/t ,).(l/(exp(qV IkT)))",n epl cc

de formule 6.15 luidt dan:

(6.16)

Formule 6.16 beschrijft de uitgangsspanning van een IlL-inverter

als functie van de ingansspanning. Met behulp van de computer

is de uitgangsspanning V ,.=(kT/q).(ln(ij 't)) als functieUl -c Ul
van de ingangsspanning en de transistorparameters te berekenen.

Figuur 6.6 laat een gemeten en berekende inverter karakteristiek

z i en.

Wanneer we de omslagspanning definieren als die ingangsspan

ning van de inverter, waarbij de uitgangsspanning de halve

voedingsspanning bedraagt, dan vinden we na het invullen van

deze definitie in formule 6.15 voor VI:
oms •

(6.17)

Om tot deze formule tskomen zijn aIle lekstromen vsrwaarloosd.

In de figuren welke op de inverterkarakteristisken betrekking

hebben is het benaderde omslagpunt volgens 6.17 met een sterre

tje aangegeven. Het verschil tussen de benaderde en de exact

bsrekende omslagsspanning bedraagt slechts enkele milli-

volts. Er is," zoals formule 6.17 laat zien slechts een reeele

omslagspanning aanwezig als aan voorwaarde 6.7 is voldaan.
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Figuur 6.6 Inverter karakteristieken type I.

De steilheid van de inverterkarakteristiek wordt varoor-

zaakt door hat fait dat de instelling van de uitgangsspan

ning bepaald wordt door de transistorstromen, die een

exponentieel verband hebben met de transistorspanningen.

(Zie ook de figuren b.] en 6.4'

6 • 4 Ge 0 met r i s c he+--a f han k e1 ij k h e i d van d e i nv e r t e r k a r a k t e r i s tiek 8 n •

De ingangsspanning waarbij de uitgangsspanning van een inver

ter van niveau verandert is blUkens formule 6.17 o.a. van

de geometrische waarde van de gebruikte transistor en afhan

ke1ijk. Het is dus mogelUk bU sen gegeven voedingsspanning

van de schakeling de drempel van de inverter door de masker

afmetingen vast te leggen. Voor de drie typen van iojectie
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Figuur 6.7 Inverterkarakteristieken type A
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Figuur 6.8 Inv8rtsrkaraktsristieken type IV
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logiea bouwstenen, die we tot onze beschikking hadden zijn in de

figuren 6.6, 6.7 en 6.8 de gemeten en berekende karakteristieken

getekend. Tabel 6.1 geeft de berekende en gemeten omslagspanninQsn.

V
omsl.

type I typ e I I type IV tYPli! A

exact ber. 536 542 514,5 486 mV.
(6.15)

ben. b er. 537 542 515 486 mV.
(6.17)

gemeten 536 544 517,5 489 mV.

Tabel 6.1 omslagspanning van de inverters.

In de inverter type A in bovenstaande tabel is de eerste npn

transistor uit figuur 6.1 vervangen1door sen npn-transistor van

het type III en de andes transistoren in de sehakeling zijn van

het type IV.

6.5 Afhankelijkheid van de voedingsspanning.

De omslagkaraktersitieken van par. 6.4 zUn aIle gemeten en bere

kend bU een voedingsspanning van 600 mV. In par. 4.1 hebben we la

ten zien dat aIleen bU deze spanning de vergelUkingen uit de hoofd

stukken 2 en 3 geldig zUn. Um te bekUken hoeveel de vergelUking 6.15

bU andere vaedingsspanningen afwUkt van de metingen is in figuur

6.9 de amslagkarakteritiek van inverter type I uitgezet als funetie

van de vaedingsspanning. Tabel 6.2 geeft de amslagspanningen als

funotie van V
oc

V V = 500 V 600 V = 750 mV.
amsl. ec cc cc

exact b er. 439 536 735 mV.

ben. ber. 637 537 737 mV.

gemeten 446 536 738 mV.

Tabel 6.2 omslagsspanning van inveter typ e II.

Ondanks het feit dat formule 6.15 aIleen een be~adering van de om

slagkarakteristiek van e~n lIL-inve~ter geeft rond V = 600· mV.,cc
blUkt uit tabel 6.2 en figuur 6.9, dat formule 6.15 voor een grater

bereik van V opgaat.cc
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Figuur 6.9 Omslagkarakteristiek als functie van Vcc

Het opgenomen vermogen van een Ill-inverter is sterk van de V08

dingsspanning afhankelUk. Voor het vermogen geldt, onder ver

waarlozing van de strom en door de ingang en uitgang;

2P = V • I = V • (1 + 1/ Il.. ). ( QF / t F ). exp ( qV /k T )opgen. cc ep cc I~P p P cc
(6.18)

•
De factor 2 in het linkerlid van formule 6.18 ontstaet door het

feit dat slechts de helft van een aantal in serie geschakel-

de inverters stroom trekt. Figuur 6.10 geeft het berekende en ge-

meten opgenorn!!'n, vermogen weer. Bepalend voor het vermogen is volgens

berekend

P

van de npn-transistor. Voor een

inverter met een zo laag moge-

lUk noodzakelUk vermogen dient men

zo groot mogelUk te maken. BU

6.18 de ge1Ukstroomversterking
" -- ,-~ .. , . -_.. ~-- -

een 1 blUft er principi~el al-
p

tUd een electrisch vermooen voor

de werking van de inverter nood

---+Pp z a k e1 ij k . ( 9 e 9 eve n door 6. 1 8 )

~en inverter.van

.Lgemeten

3 4

ermogen

1 2

3

Figuur 6.10

I-lW.

2,5
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6.6 Temperatuursafhankelijkheid van de omslagkarakteristiek.

Een van de faetoren die de betrouwbaarheid van een digitale seha

keling bepalen is d8 temperatuursafhankeIUkheid. De temperatuurs

afhankelUkheid van de omslagkarakteristiek is uitgezet in figuur

6.11. Ueze figuur geeft alleen de berekende waarde weer. GU de be-

rekeningen is

en exp( qV/kT)

er vanuit gegaan dat alleen de faetoren n.=exp(-E /2kT)
l 9

in vergelUking 6.15 van de temperatuur afhankelUk

zUn. Ondanks het feit dat detransistorstromen e-maehtvormig van

de temperatuur afhangen, blUkt de omslagkarakteristiek praktisch

temperatuuDsonafhankslUk te zUn •

',\,

7,r-, r, ( ~

1)1.)1../

1 _..\.......1..-. __~._..l .. __.1_._ .

~~~_: ~~JD t)

DL- .L....~_.L

o 1CO c U

n

400>
E.

C

JOO
Q.
(f;

m
c 200
0
m
~,

100

•

•
Figuur 6.11 TemperatuursafhankelUkheid van de omslagkarakteristiek

Met behulp van het meeteireuit uit figuur 6.12 is de verhouding

van I en als funetie van de temperatuur gemeten. De resul-
ep en

taten zUn in figuur 6.13 ui~gezet. Zoals formule 6.17 Ieert is

deze verhouding van 1 en I bepalend voor de waarde van het
ep en

omslagpunt. Uit figuur 6.13 kunnen we leren dat niet alleen bU

de berekeningen doeh ook in de praktUk de omslagkarakteristiek

weinig door de temperatuur belvloed wordt.
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Figuur 6.12 Me8tcircuit voor de temperatuursafhankelUkheid.
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De grots mate van temperatuursonafhankelUkheid van de inverter

karakteristiek kunnen we verklaren aan de hand van het volgende:

In de situatie dat de inverter uit is geldt:

I = Icp cn

Waaruit voIgt:

(6.19)

(6.20)

(WFn/tFn)·(sxP(qVbe/kT)-sXP(qVbc!kT))=

(QF /t F ).(exp(qV b/kT)-exp(qV b/kT ))
p P ~ c

In bovenstaande formule hebben QFn en QFp dezelfds tempera-

t u ur s a f han k el ij k h e i d • (z i e 0 0 k ' h f d s t 2) De t em per a t u ur s a f han -

kelUkheid van de uitgangsspanning wordt dus aIleen bepaald

door de factor T in de exponenten van 6.20. Voor het geval

dat de uitgangsspanning hoog is geldt:

(6.21)

Voor de temperatuursafhankelUkheid van 6.21 zien ws weer het

zelfde optreden als voor 6.19.
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Uynamisch gedrag van een IlL-converter.

In de schakeltechniek is het van wezenlUk belang ts wsten

binnen welke tUd sen schakeling na wUziging van de ingangs

gegevens de daarbU behorende uitgangsgegevens beschikbaar zUn.

Jeze vertragin stUd wordt veroorzaakt door het feit dat overal

in het electDonische circuit lading opgeslagen is die bU een ver

andering van de ingangsgrootheden eveneens veranderen moet.

Um een standaardmaat te verkrijgen voor deze vertragingstijd,

ook weI transi~nt-tijd genaamd wordt de vertragingstijd van een

inverter gegeven. Voor een serie inverters (fig. 7.1) waarvan

de eerste inverter geschakeld wordt zal het tijdsverloop van de

signaalspanningen geidealiseerd verlopen als in figuur 7.2.

Figuur 7.1 Serie schakeling van inverters.

y
I

V

2

\\.----

Fig. 7.2 fUdsverloop van de

uitgangsspanningen.

Ue zullen de vertragingstijd van

een inverter defini~ren als de

tUd die verloopt tussen het

bereiken van het halve logische

niveau van twee opeenvolgende

inverteruitgangen gedeeld door

twee. Figuur 7.2 brengt e.e.a.

in beeld.

Van even groot belang is het vermogen dat een schakeling dissi

peert om een logische bewerking uit te voeren. Ook is dit ver

mogen gsstandaardise8rd voor elke digitale techniek als het gs

middelde vermogen dat esn inverter gebruikt. Het woordje ge

middeld is noodzakelck aangezien in enkele technieken het op-

genomen vermogen van Ben inverter niet constant is, maar af-

hankelUk is van de toestand van de inv~rter (aan of uit).
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S0 ms z ij n des c ha k el tee hn i c i gel n t 8 res S 8 8 r: din z e 8 r s n 81'. IJj B r k II ri d e

logica, soms ook is een zo laag mogelUk dissiperende logica ver-

eist. Tussen deze tWBe gebieden ligt een heel gebied van

vermogens en tUdseisen die veelal door economische belangen be

paald worden. Het blUkt n.l. voor praktisch alle digitale

technieken te gelden dat Ben snellere schakeling ook meer ver

mogen vraagt. Het verband tussen deze twee grootheden wordt

gegeven door het td-P produkt, dit is het produkt van de vertra

gingstUd en het opgenomen vermogen van een inverter. Hoewel wU

dit produkt als richtsnoer zullen gebruiken, leggen wU de na

druk op het feit dat er een aantal gebruikers alleen gelntsr

esseerd zUn in de absolute waarde van de componenten van het

td-p produkt. Ter illustratie zUn in figuur 7.3 enkele produkten

van bestaande digitale technieken geschetst.

Eel

1
--+

Watt

7.2 Berekeninq van de vertragingstijd.

Zoals uit de definitie van de vertragingstUd volgt zullen we voor

de berekening van de vertragingstUd de spanningen op de uit-

gangen van een reek s invertoren moeten kennen wanneer de eerste

geschakeld wordt. Tn fiC]uur 7.4 z ij n de . 1 e de
.e de . 1 e in-J- , J en J+

verter van zo
,

rU getekend. Voor het knooppunt A kunnen we den

algemene uitdrukking opschrUven:
l + i + i bcp cn n

= 0
( 7 .1 )

V. 1J-
V. 1_..J+

Voor de eenvoud zullen we

veronderstellen dat alle

pnp en npn transistor en

o n d erl i n 9 gel ij k z ij n • Tn

formule 7.1 kunnen we

voor de onderscheiden-

Fig. 7.4 Serie schakeling.
lUke strom en de afCJeleide

charge control relaties
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substitueren zodat we voor de dynamische situatie verkrUgen:

+

d(-qRnl + CcbnlVbcnl + qFn2 + qepi + Ccbn2Vbcn2 +

C V + q_ + C V )/dt = 0ebn2 ben2 Rp bcp cbp
( 7.2 )

In bovenstaande formule stellen de symbol en q de formules

exp(qv
k

t /kT) voor. De indexen 1 en 2 geven aan ofnooppun en .
de symbol en behor~~ bU de eerste of tweeds npn-transistor

van de betreffends inverter. Veor de reeks van inverters ver

k r iJ Cle n wee ens tel s e1 v erg e1 ij kin 9 en, wa arb ij i ed s rever gel ij 

king gelUk is aan formule 7.2. Io wordt de vergelUking voor

het j-de knooppunt beheerst door de spanning en VOl' V. en V. 1.
J- J J+

In de appendix C is hat stelsel vergelUkingen verder uitge-

werkt. Overeenkomstig het betoog in par. 6.3 komt in 7.2

slechts eenmaal de factor q . voor en is q verwaarloosd.
epl c

(N.B. Voor het verkrUgen van 7.2 zUn de formules 2.24 en 3.10

gebruikt. )

Formule 7.2 geeft, weliswaar nogal ingewikksld, het

verloop van de spanningen in een serieschakeling van inverters

als functie van de tUd weer. au toepassing op een ssriescha-

keling van N inverters ontstaat een stelsel van N vergelUkingen.

Voor de oplossing van een dergelUk stelsel met behulp van ds compu-

tar, wordt vewezen naar appendix C. Figuur 7.5 laat een voor-

beeld zien van de output van het programma voor hst geval dat

een serieschakeling van (snelle) inverters de eerste inver

ter van laag naar hoog geschakeld wordt. Figuur 7.6 geeft gra

fisch het daarbU behorende spanningsbeeld.

Uit het verloop van de inverterspanningen als functie van de

tUd nadat de eerste inverter geschakeld is, kan men de vertra

gingstijd bepalen.
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• Figuur 7.5 Computer Dutput (zie appendix C)
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0
~0 10 20 tijd .rn ns •

Figuur 7.6 TUdsverIoop van de inverterspanningen.
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Door het toepassen van de netwerktheorie en het verwaarlozen

van de componenten die klein zUn is het mogelUk een benaderings

formule te vinden voor de vertragingstUd.

het resultaat geven.

e zullen hier alleen

t =t = (C t t.V )/(2.(Q~ /t
F

).exp(qV /kT) +delay d 0 cc rp p cc

( 1/ f Tn) • (" ( LJ Fn1 / t Fn1 ) / ( 2. QFp/ t Fp ) )

In deze formule is Ctot=Ccbnl + Ccbn2 + Cebn2 + Cbcp •

(7.3)

•

•

Uit bovenstaande formule komt duide~Uk de sterke afhankslUk-

heid van t d van I bU lage I naar voren. De minimumwaards
cp cp

van t d wordt door de afsnUfrequentie van inverse npn-transis-

tor bepaald .

7.3 ~eting van t
d

•

Wannesr men van een oneven aantal in serie geschakelde inver

ters de laatste uitgang met de eerste ingang verbindt, dan

zal deze schakeling gaan oscilBren. De oscilatiefrgqu~ntie

zal bepaalt worden door het aantal inverters en de vertra

ginstUd van iedere inverter. Jeor de oscilatiefr~qu8ntie te

ms ten k a n ms n 0 peenv 0 udig e wij~ e t d b epa 1 en. Van h e t Phi 1 ips na 

tuurkundig laboratorium werden i.e. 's verkregen waarin een com

plete serieschakeling met terrugkoppeling was ondergebracht.

Het grote voordeel hiervan is dat de bedradingscapaciteiten

minimaal zUn. Figuur 7.7 laat de lay-out van zo'n inverter-ssrie-

schakeling zi~'n.

uit

v
cc uit

Figuur 7.7 2-maal een seris schakeling van vUf inverters.



- S8 -

7.4 Dynamisch gedrag van een inverter.

In figuur 7.8 is het gemeten spanningsverloop van sen inver

ter getekend. Het valt duidelUk waar te nemen dat de helling

van het spanningsverloop verschillend is indien de inver

ter van laag naar hoog dan weI omgekesrd geschakeld wordt.

een inverter •
in nsec.

100
~

t ijd

50

van

o

van "Hoog" naar
"laag"

mV.

o 50 100
Figuur 7.8 Spanningsverloop van•

•

Brengen we ons weer het schema van de inverter in herinne

ring (fig. 7.9) dan voIgt direct de verklaring. Wanneer de

ingang van laag naar hoog geschakeld wordt, dan zal tran

sistor To opengaan en zal m.b.v. van zUn collectorstroom

i aIle extra lading uit transistor Tl wegtrekken. In het
cn

geval dat de ingang van hoog naar laag geschakeld wordt, zal

door de basisstroom van transistor Tl weer de extra lading

van deze transistor opgebouwd moeten worden. Daar IJn ') 1

z a 1 00 k i en> ibn z ij n en z a 1 he t uits c ha k e 1 en van de in v er

tsr sneller gebeuren dan het inschakelen.

",-i

cp
~in.... __'f_V

_U_i _t ~ +V

~__T_O "- i ..c..n l_._b_;;-_::__~_: Tl _ cc

Figuur 7.9 De Ill-inverter schakeling.

In figuur 7.10 a is voor een voedingsspanning van 750 mV. het

I',.b.v. het computerprogramma berekende verloop van de inverter

spanning en geschetst. Figuur 7.10 b geeft daarentegen hst geme

ten verloop. Tabel 7.1 geeft de op verschillende wUze verkre

gen vertragingstUden weer.



- 59 -

i

\00

Figuur 7.10 a berekend spanningsverloop •

\/ _1'iO wo."Yee. -""V.t

'100

•

Figuur 7.10 b Gemeten spanningsverloop.

V t t
cc d,gem. d,ber.

600 mV. 1700 nsec. 430 nsec.

650 300 100

700 lOU 62

750 40 55

800 20 54

Tabel 7.1 Vertragingstijden.
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7.5 Opg8no~en vermogen van de inverter

Voor de berekening van het vermogen gaan we uit van formule

6.18 en stellen~ =2. Het vermogen v ,,;n de inverters in sen
p

dynamische situatie is gemeten door het opgenomen vermogen van

de serieschakeling van par. 7.3 te delen door de helft van het

aantal inverters van de schakeling. In figuur 7.11 is het rs

sultaat weergegeven.

jl.;

,
"

L'

b ere,< end

1 ~W

•

•

100 ~W

10 l-lW

600 700 800 - V in mV.
cc

Vermogen van de inverterschakeling. Fig. 7.11

DuidelUk kunnen we in de figuur zien dat we het hoge injectie

effect in de transistoren in onze berekeningen verwaarloosd

hebben.



- 61 -

~td-P produkt van de Ill.

[',et behulp van onze metingen en berekEmingen van respectieve

lijk de vertragingstUd (t
d

) en het vermogen (r) van een inverter

is hat mogelijk het td-P produkt van de injectielogica te be

palen. In figuur 7.12 zUn de verkregen resultaten uitgezet.

•
1 LJs

10 n s.

t
exact berekende punten

form. 7.2

gemeten type I

7.2

~ log (p)

10 !JW 100 ~W

•
Figuur 7.12 td-P produkt van inverter type I .

De ver~laring van de afwijking tussen de gemeten en berekende

curves voor het type I is de volgende:

Naar alle waarschIJnlU~:h8id is de stroomversterking van de

pnp-transistor bU laqe V veel minder dan 2. Het is namelUk. cc
niet mogclUk om de gebruikte transistoren,'gebruikt in de serie

schakeling, apart te meten. Evenzo wUkt het td-P produkt bij

hog ere vermog~ns af door het feit dat de afsnUfrequentie

van de npn-transistoren bater is d~n berekend werd.

De cur"ie van i.!e sna11e inverter' kon alleen maar berekend wor-

den, aangezien gsen proefexemp1aar voorhanden was. De totale

capacitsit van deze snalls invertE?r is + 1 pi. ('cd, l! afsnij-

I:uentie LJ(j hoger.
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7 • 7 I~ f han k 81 ij k h e i d van hat t d- P pro duk to

Wanneer we formule 6.18 en 7.3 bekUken dan is het moge-

lUk de afhankelUkheid van het td-~ produ t van de capa

citeit en~ te berekenen. Vooral in hat gebied van de lage
p

vemogens (waar het produkt constant is) werken bRide groot-

heden samen. in onderstaande figuren is de samenhang tusssn

de genoemde grootheden en het td-P produkt uitgezet.

Evenals in hfdst 6 zien we dat een verbetering van/S
p

boven

3 a 4 geen resutaat meer oplevert •

•

1 j-J

lOOn

.....log (p)

10 tJW 100 I-JW

Figuur 7.13 AfhankolUkheid van het td-P produkt van C.

N.B. in bovenstaande figuur is C de totale capaciteit

van sen inverter. Dus de bariere en paracitaire capaciteiten

samen.
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•
100 n

--. log (p)

•

10 tJW

Figuur. 7.14 AfhankelUkheid van

100 I-lW

p
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Hoofdstuk 8. Invloed van de basisweerstand or hat gedrag van

een multicollector-transistor.

8.1 Inleiding.

In praktische digitale schakelingen zal een transistor vaak

meerdere transistoren moeten sturen. Om onder ling geen bein

vlo e din 9 t e k r ij 9 eng e b r u i k t men mu1 tic 0 11 e c tor - t ran sis tor en.

In figuur 8.1 is zowel het schema als de lay-out in een i.e.

van zo'n multicollector-transistor getekend.

intrinsieke bases

Fig. 8.1 I'ul tic ollector-t ran si stor.

•

We zien dat in hetzelfde basismateriaal van de npn-transistoren

een aantal collectoren liggen. Hun afstand tot de injectie stroom

bron is niet gelUk. Hierdoor zullen de verschillende intrinsieke

bases verschillende spanningen krUgen. Oit spanningsverschil

wordt veroorzaakt door de weerstand van het basismateriaal bU

Figuur 8.1 geeft de meest ongunstige lay-out

weer. en zou de multicollector-transistor ook anders kunnen

ontwerpen. JUvoorbeeld kan men de basis van de npn-transistor

als een soort hoefUzer rond de injector leggen, waardoor de

afstand tussen de verschillende intrinsieke bases en de injectie

stroombron gelUker wordt. uu zullen echter hat meest ongunstige

ontwerp onder de loep nemen.

Het aantal collectoren dat (in belaste toestand) voldoende stroam

kan leveren om in de " aan "-toestand een volgende transistor

open te sturen bepaalt de fan-out van de injectie logica.

8.2 E3erekeninq.

Voor de tJ er ek ening van de spaxwinq ;;\LQ...l in
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gaan we uit van een multicollector-transistor die volledig

uit de injector gevoed wordt, om een zo groot mogelijks spannings

val te verkrUgen.

,
L

Fig. 8.2 a Zij aanzicht multi collector transistor.

N
p

"L~J.b/2
~ N+

________1c_p_......~'T-.......~~_ .......~ o¥olI.....1b/2

Fig. 8.2 b Boven aanzicht multi collector transistor.

•
stel de injectiestroom I (figuur 8.2). Deze stroom die op het

p
punt x=o de injector binnenuloeit, zal via recombinatie in het

substraat verdwijnen. Benaderend kunnen we daarom stellen dat de

stroom Ibn(X) lineair als functie van x zal afnemen en op het

punt x= L nul zal zijn. In formulevorm:

I b (x)=I .(l-(x/L)) (8.1)
n cp

De stroom I wordt geleverd door de pnp-transistor en is op
cp

grond van formule 3.10 te schrUven als:

I =(qr /t
F
- ).(exp(qV /kT) - exp(qV b (O)/kT)) (8.2)cp p p cc e n

Waarin V b (0) de spanning van de basis (van de npn-transistor)e n
is op het punt x=O.

De geleiding van het basismateriaal zal het grootst zijn daar

waar de basisdope het grootst is. Oit wil zeggen dat de geleiding

in de basis van de nrn-transistor voor het grootste gedeelte

pIa a t s vi n li tin he t bas is in ate ria a 1 I' 0 n d dec 0 11 e c tor en.

(In figuur 8.2 a aangegeven met d ). We zullen in liit gebied. c
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de basisweerstand constant veronderstellen. Op grond van gelijk

soortige overwegingen zal de basisweerstand voornamelijk bepaald

worden door het basismateriaal naast de collector en. (gearceerde

gedeelten in figuur 8.2 b).

Indien we voor de vierkantsweerstand van de basis r noteren,

zal de totale basisweerstand tussen x = 0 en x = x zijn:

R(x)=r.(x/b). (8.3)
Om nu de spanningsval over de basis van x = 0 tot x = x te vind-

en integreren we RbnI(x) naar x:

dV(x)=/x Rb . I dx=I .r.(x-(x
2
/L))/bon· - cp

De spar.ning op het punt x wordt nu gegeven door:

V b (x)= V b (0) - dV b (x)e n e n e n
( 8.5 )

De vergelUking 8.5 he eft als onbekende de intrinsieke spanning

V b (0). Deze zal nog berekend dienen te worden. De totalee n
recombinatiestroom in de epilaag is gelUk aan:

In deze formule is de factor 1 uit 8.6 verwaarloosd, is de

benadering exp(qV/kT) = l+(qV/kT) toegepast en is gebruik

gemaakt van 8.4 en 8.5. Na integratie verkrijgen Me:

•

I . t t=JL(Q ./t .).(exp(qV b /kT) - l)dx/Lepl, 0 0 epl epl en

waaruit voIgt:

I . t t=(Q ./t .).(exp(q'J
b

(O)/kT).epl, 0 epl epl en

(1,- (/L (q/kT).((I .r)/b).(x-(x
2
/L)) dX/L

o cp

( 8 • 6 )

( 8.7 )

I . t t=(Q ./t .).(exp(qV b (O)/kT).epl, 0 epl epl en

(1 - (QF /t
F

).(q/kT).(rL/3b).(exp(qV /kT)-exp(qV b (O)/kT)'
p P cc en'

([3.8)

De totale recombinatiestroom in de epilaag onder de basis

van de npn-transistor wordt geleverd door de collectorstroom

van de pnp-transistor.

Iepi,tot I
cp

(8.9)

Combinatie van de formules 8.2, 8.8 en 8.9 levert dan een uit-
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drukking voor Vb (0) als impliciete functie van V •en cc

exp(qV /kT)=(l +((W ./t .)/((Qr /t r ) + ((u ,.U r )/(t .• t r )cc epl epl p p epl p epl p

• ( r L q/b k T ) • ( ex p ( q Vb ( 0 ) /k T) ) ) • ( ex p ( q Vb ( 0) /k T)en en

(8.10)

We zien dat de spanning van de basis van npn-transistor afhan

kelUk is van de basisweerstand en de voedingsspanning. riguur

8.3 geeft de (berekeode) basisspanning als functie van V en
cc

x bU een vierkantsweerstand van de basis van 200R.

100

'mV -
700

16,5 46,5

C Vcc =
790 mV.

~ 700 mV.

106,5 136,5 um.
~

x (zie opm. na fig. 8.6)

•

riguur 8.3 Vb (x) als functie van Ven cc

De collectorstromen van de multicollector transistor worden be

paald door de spanning van het basismateriaal onder de des

bemeffende collector. Vereenvoudigend zullen we veronderstel

len dat de collectostromen bepaald worden door een constan-

te basisspanning, die gelUk is aan de spanning van het basis

materiaal precies midden onder de collector. (zie figuur 8.4)

I . (x
3

) enz.
~4-.z...i...r---r-.L........-.....L_..,~ .. c n

I cp

riguur 8.4 Bepaling van de collectorstromen.

Voor iedere collectorstroom kunnen we nu schrUven:

I (x)= (U r /t r ).(exp(qV
b

(x)/kT) - 1)
cn n n en

(8.11)

Deze formule geldt onder de aanname dat Vbcn O. Uit de bereke

ningen van Vb (x), weergegeven in figuur 8.3 kunnen we de vier
en

collectorstromen van figuur 8.4 berekenen. De figuren 8.5 en 8.6
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geven de resultaten respectievelijk als functie van V en x.~Te-cc
vens zijn in de figuren de gemeten resultaten aangegeven.

106,5
(1 (x))

cn
log

100 fJA

1 mAo

I
.-

V in mV.
cc

I I I

600 700 800 900

Figuur 8.5 1 (x) als functie van V
cn cc

Voor de duidelijkheid zij er op gewezen dat de gemeten en bere

kende waarden van I (x) gelden voor een langwerpigs basis van
cn

de npn-transistor. (type IV) Bij gebruik van npn-transistor die

rand de emitter van de pnp-transistor (= injector) gelegen is

zullen de onderlinge afwUkingen van de collectorstromen nag min

d er z ijn.

Uit de metingen en berekeningen voIgt dat men bij normale multi

collectortransistoren geen rekening hoeft te houden met de basis

weerstand. AIleen bU hogs injectie niveau's dient men speciale

voorzorgen te nemen.
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"berekend- - - -~->c -

---_. gemeten V = 1000 mV.
~~----.lc. cc

-X-.--
>('--

100 j-J

1 rnA

gemeten V = 790 mV.
cc

16,5 46,5 106,5, 1,36.5 x in jJm.

•
Figuur 8.6

Opmerking:

I (x) als functie van x.
cn

De schaalverdeling van x is geen nette functie. Door de delen

van de basis van de npn-transistor waar de weerstand praktisch

nul is niet mee te rekenen, ontstaat een "netter" verband tus

sen de collectorstromen en de weerstand van het basismateriaal.

(Zie figuur 8.2 b.)

N.B. BU een V hoger dan 750 mV. is bU de berekening rskening
cc

gehouden met het hoge injectie effect.
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Hoofdstuk 9. Conclusies.

Wanneer we de in ds vorige hoofdst~kl(~n gegeven beschrU

ving van de injectie logica bekUken dan blUkt dat zU

de reele situatie goed weergeven. Ooor gebruik te maken

van charge control grootheden is het mogelUk direct de

samenhang tU2sen de werking van de IlL en technologi

sche gegevens van de transistor~n ( zoals het gebruikte

diffusieproces en masker gegevens.) te vinden. Op deze

wUze is het eenvoudig de IlL naar ee~ of meerdere parame

ters te optimaliseren.

Zou men voor deze optimalisatie het computerprogramma lJit

appendix C willen gebruiken, dan verdient het aanbeveling

eerst dit programma nader te bestuderen voor wat betreft

de noodzakelUke rekentUd. In par. C.8 is reeds e~n metho

de aangegeven om deze tUd te verminderen.

Hieronder is nog eens kort de voordelen van de gelntegreerde

injectie logica samengevat.;

1) De IlL heeft in i.e. vorm veel minder ruimte nodig

dan de gangbare bipolaire digitale technieken. Hier

door zal het opbrengsten percentage beduidend beter zUn.

2) De IlL wordt vervaardigd met behulp van al lang bekende

diffusietechnieken. lr is dus praktisch geen research

nodig voor de fabricage.

3~ umdat de IlL gemaakt uordt met bestaande diffusie proces

sen is het mogel~K de IlL met analoge en of andere digi

tale tchnieken in hetzelfde i.e. onder te brengen. Hier

door is het b.v. mO~81Uk een deel van de digitale schake

ling in Ben snelleel met weerstanden werkend) logica

uit te voeren.

4) De bedrading van de 111_ is bUzonder eenvoudi~ waardoor

gpen tweelaags bpdrarling nodig is. Deze eenvoudige bedra

ding verbeterd evenSFns het opbren st~n percentage.

~) Aangezien de dissiputie van de IlL uitwendig regelbaar is,

is het mogelUk een hale digitale schakeling uit een kl~ine

',I
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batterU te voeden.

6) Loals in dit vcrslag 8sngetoond is, kan men de III

Ili e t bet I' ek k e 1 IJ k £3 C n v 0 u di Ci e for mu1 f' 9 b esc h r ij ven.

[en aantal punten van de III zal nog nader onderzocht moeten

worden.

1) Zo is in dit verslag voor de levensduur in de epilaag

een gemiddelde waarde aangenomsn. In weze wordt deze
+levensduur sterk be~aald door de ~-N overgang.en de epi-

laagdope. Uit de verkregen formules voIgt dat we t . zo
8pl

groot mogelUk willen hebben. Het is dus aan te bevelen

am de sam~nhang van t . en de epilaagdope resp de N-N+
epl

overgang te onderzosken.

2) Om het opgenomen vermogen zo klein mogelUk te houden

is het noodzakelUk de laterals pnp z6 te verbeteren dat

z ij n s t I' a 0 mvel'S t 8 I' kin gin d 8 "s1 8 C h t s t e " t I' a nsis t a I' 9 I' a t 8 I'

dan vier is.

3) De vertragingstUd bU zeer lag8 dissipatie wordt st~rk

beinvloed door de barriere capaciteiten. Verkleining van

deze waarden zal zeker de III bevoordelen. Om deze verbe

tering te kunnen uitvoeren is hat noodzakelUk te weten

wB2rdoor deze capaciteiten precies bepaald worden.
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Lijst met qebruikte symbolen.

A :

I'n; p
C

met index
D

n;p

FF;R

9

I met index

• J

k

n.
1

NAoD,
n

p

q

Qmet index

qmet index

s

t FoR :,
t
epi;b;c

t
d

:

~n;p
V
cs;bc;eb

V
cc

V
epi;smp

w :

w
p

z

Oppsrvlakten.

Stroomverstsrking npn; pnp.

Barisre capaciteit.

Diffusieconstante electronenf gaten.

Factor 0 f~ankelUk van z) welke de correctie

g88ft voor de minderheidslading in de basis van

de npn t.g.v het driftveld. forward; ~everse

Constants welke de verhouding g8eft van de

basisstroom naar de nuetrale basis en de spilaag.

Transistorstroom. Indices: ~ollector, £asis, emitter

en i:!.pn of .e.np •

Stroomdichtheid.

constante van Soltzman.

Aantal vrUe ladingsdragers in intrinsiek mate

r iaal.

Verontreinigingsgraad. ~ccsptoren; Donoren

aantal electronen.

aantal gaten.

Elementaire esnheidslading.

Extra minderheidslading bU een barisrsspanning van

nul volt.

Extra minderheidslading bU een bari~respanning onge

1 ij k nul vol t.

Constante welke de verhouding gesft tuusen de

stroom naar basis en ~rilaag.

looptUden in de basiso

Levsnsduren in epilaag; basis npn; collector npn.

Vert I' a gin 9 s t ij d •

BeweeglUkheid van electronen; gaten.

Transistorspanningen.

Voedingsspanning.

Volume spilaag onder de basis npn; spilaag onder

de emitter .e.npo

Basisdikte npn.

Basisdikts pnp.

Constants die het profiel van ds P-dope bepaald.
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Appendix l:J

Overzicht van de geometrische waarden van de qebruikte proef

transistoren.

Van het Philips natuurkundig laboratorium werden enkele proef

exemplaren van i.c.'s verkregen, waarin injectie logica bouw

stenen waren ondergebracht. Oeze bouwstenen, welke met normale

lineaire i.c. procedes vervaardigd waren, bevatten verschillen-

de typen npn en pnp transistoren. Gm de tekst van het verslag

overzichtelijk te houden zijn alle belangrijke geometrische gege-

f

vens hieronder w8ergegeven.

I
IW

IJ+ - substraat

d
c

Figuur 8.1 Verticale doorsnede IIL-bouwstenen.

10 6

z = 3.1
2

0 = 15 cm /sec
n

2
0 = 5 cm /sec

p
w = 0.6 }-Jm

w = 7 jJmp

d = 1.7 tJmc

d " 2.3 tJmp

d
epi

0.6 }1m

r p = 200.Q/O

Tabel t3.1 gegevens IIL-bouwst.

3
/em

3
/em

1.45.10
10

/cm
3

N . 10
16

O,ep1.

n.(Tn90
o

) =
1.

[,J •
d,ep1.

\

\ ~xp(zx/ w)
\
\
\
\

inverse npn-trarlsi: tor:

---~)( )~
collector basis emitter

In(N)1

--,.~ x in ym

1 2 3

figuur U.2 Verontreinigin~sprofiB~.
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In de figuur 0.1 is de verticale doorsnede van de bouwstene~

weergegeven. Umdat de verschillende bouwstenen met behulp van

dezelfde standaardtechnieken v~rvaardigd zUn, is de verticals

dournede voor iedere bouwsteen dezelfde. Figuur 8.2 geeft het

verontreinigingsprofiel, terwUl tabel B.l de bU de figuren ho

rende waarden bevat.

De horizontale doorsnede is voor ieder type bouwsteen hier

onder appart w8ergegeven. TUdens het diffussieproces zal het

N+-materiaal zich in het P-materiaal uit gaan strekken. Even

zo zal het P-gebied zich in het N-materiaal tussen de twee P

gebieden difunderen. Ue hieronder gegeven maten zUn dus niet

de maskerafmetingen, maar de voor het hierboven genoemde effect

gecorrigeerde maskerafmetingen •

Typ e I

~ ..

I I 7' I I , ,•

C ~ I~ ~ fj
133

5,5 10,5

• Type I I

22 43

73

lU,5 10,5
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Type III

•
Type IV

, 38
j(

102

118

5,5 22 8

5.~

22

203

38

95

22 B 22

10,5

10,5

43

•
p- materiaal.

AIle maten in ~m •

De exemplaren zUn rondom volledig omgeven met een N+ isolatie.

Met de hierbovenvermelde waarden is het mogelUk de oppervlak

ten van de verschil1ende halfgeleidergebieden te berekenen.

De resutaten zUn in tabel B.2 weergegeven. (AIle maten in um~)

Type: I I I III IV

Acoll,n
484 484 3774 484

Aspi 4214 3914 11210 6794

A 1204 2884 1634
emp

A : 25 60 25
coll,p

Tabel B.2 Oppervlakten ha1fge1eidergebieden.
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Men dient er zich rekenschap van te geven dat de waarden

dis in tabel 8.2 vermeld staan nog gecorrigesrd moeten worden

voor de verschillende effecten die in de transistoren kunnen

optreden. (Loals b.v. twee dimensionale effecten in pnp

transistor. )

Capaciteiten.

overgang 2
I

ov erg ang 3

_---:..P-=--...,,~ p l
"'- IIJ "":> 1

-----.......;~<::::::::::---t-----------

overgang 3

Voor het gebruikte diffusieproces z ijn de navolgende barriere-

capaci tei ten gegeven:

N+-P (overgang B. 3) :
5

pF/cm
2

Overgang gebied 1 fig. 1,5.10

gebied (overgang a. 3) :
4 2

uvergang P-N 2 fig. 3,3.10 pF / cm

P+-I\J gebied (overgang fig. a. 3 ) :
5

pF/cm
2

Overgang 3 4,5.10

•

Figuur B.3 Plaats van de barisre capaciteiten.

In tabel B.3 zUn de capaciteitswaarden van de verschillende

bouwstenen wesrgegeven. Tussen haakjes zUn de capaciteitswaar

den gegeven bU een voorwaarstspanning van 0.6 V. gegeven, de

overige waarden gelden voor een spanning van ° V•

• T.ype: I I I I I I

C 0,73 n ,73 5,66cbn

C
ebn 3,8 ( 6 ,8) 3,2 (5,7)1 8,5 (13 )

C 0,01 0,01bcp

IV

0,73 pF

0,01 pF

Tabel 8.3 Capaciteitswaarden

"Het zU opgemerkt dat de bari~re capaciteiten als

constant beschouwd zUn, hetgeen sen vereenvou-

diging inhoudt.
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Appendix C

BeschrUving van het computerproqramma van de dynamische

inverterwerking.

C.l De vergelUkingen.

In hoofdstuk 7 is een stelsel vergelUkingen afgeleid, die het

dynamisch gedrag van een serieschakeling van Ill-inverters be

schrUft. De in- en uitgangsspanningen van de inverters worden

als een impliciete, tUdsafhankelUke functie van de transistor

parameters, de voedingsspanning en de ingangsspanning van de

eerste inverter gegeven. Uit stelsel is niet eenvoudig analy

tisch op te lossen en is daarom met behulp van de computer van

de Technische Hogeschool Eindhoven numeriek opgelost. De j-de ve~

gelUking van het stelsel van N vergelUkingen heaft de volgende

vorm: (zie formule 7.2 met de aanname dat aIle vergelUk~ngen

van hat stelsel onderling gelUk zUn.)

- ( QF / t F ). ( ex p ( q V Ik T ) -1) + (U R It R" ). ( ex p ( q V .Ik T) -1) +
P P cc PiP J

( QF / t F- ). ( ex p ( qV. 11k T) -1) - (0 ':J It R ). ( ex p ( q ( V. 1- V. )Ik T) -1) +n n J- lIn n J- J

CUR .(exp(qV./kT)-l) - W') .(exp(q(V. I-v.)/kT)-l)l It . +
P J i\ n J - J e p l

rU F .(exp(qV./kT)-l) + LJ] .(exp(q/iJ.-V. l)/kT)-l:] It . +L n J hn' J J+ . epl

[0 .. (exp(qV'/kT)-l))/t . - d[Q
R

.exp(q(V. I-V.)/kT]/dt +
epl J epl n J- J

d [c b • ( V .- V. 1) + u~ •ex p ( qV./k T) 4 L! .• ex p ( qV.Ik T)) / d t +
c n J J- rn J epl J

d[C b .(V, I-V') + [ b .0. + I)) .exp(qiJ./kT) + Cb .v.l/dt = 0
c n J+ J e n J ~I~ J cp J

(C.l)

I n deb 0 v Em S t a and eve r gel ij kin 9 z ij n den p n- t ran sis tor par am e t e r s

gelUk verondersteld. Het is mogelUk het stelsel op te lossen voor

een serieschakeling met ongelUke transistoren, doch voor het

in dit verslag beoogde doel gaat het te ver. De spanning en in

v erg e1 ij kin 9 C. 1 z ij naIl e 0 p V nat ij d sa f han k e1 ij k :. 0m h e t s tel s e1cc _
C.l beter hanteerbaar te maken substitueren we:

ij.= exp(q\J./kT);
J J

\J . '" ( k T/ q ~ • 1 n ( ij . )
J J

( C• 2 )

het samenvoegen van de termen van de Oe_orda uit [.1 levert op:

( C. 3 )

Waarin de constantan a voorstellen:
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aO=-(U r· It r· ).(exp(qV IkT)-l) - WR· /t R - Qr It . - Q',R.p/tepl"pp cc p p rn apl
~1

".,

a =
1

a =
3

Q. It r ; a 2= LiFo It . ~rn n n epl

-Q,/t R- - uR It .;hn n n epl

L.I ./t . + i j
R

It
l
,epl epl p \p

a- U. j't "
4- I1p epl

r1 It.+ ~ 'J / • ,
lIP epl

( C. 4 )

Wanneer we in vergelijking C.3 B.=O stellen verkrijgen we de statische
j

inverterkarakteristiek, die in ~fdst. 6 besproken is.

Termen van de eerste orde kunnen we nu samennemen: (dij ./dt = U~)
j j

( as + a 8 / ij j' a 6 ( ij. 1 I i/) + 3 7/ ij. 1)· ij '. + (a / ij. 1 + a 6 I ij . ) • ij '. 1
j- j j+ j 9 j- j j-

+ (a1 0I ij j +1 - a 7 i. ij / ij ~ +1 ) ) • ij j +1

rii e t :

( C. 5 )

•
a = tj r· n + (~'1 ; a

6
=-Q, ; a 7 =W dn ; a

8
=(kT/q). (C cbn +

5 Ip ,., n

C + C + Cb ) ; a =(kT/q).-C,· . alO=-(kT/q).Ccbn ( C. 6 )
ebn cbn cp 9 \ clJn'

Voor het stelsel vergelijkingen van C.l kunnen we vereenvoudigend

de volgende vergelijkingen opstellen.:

A. . 1 ij '. 1 + A. . ij '. + A. . 1 ij t. 1 + B. =0
j,j- j- j,j j j,j+ j+ j

( C• 7 )

VOGr j=l ••..•• N en tevens:

A. . 1 = a q I ij. 1 + a 6 I ij j' ;
j,j- - j-

A. . = a 5 + a 8I ij. - a 6 ( ij. 1 I i/) +
j,j j j- j

A. . 1
j , j +

a 7 / ij j +1 ;

alO/Uj+l - a7(Uj/U~+1);

B.= vgl. C.3 (C.8)
j

•

Het rekencentrum van de T.H. beschikte niet over sen standaard

procedure om het stelsel van C.7 op te lossen. WeI waren een aan

tal standaardprocedures bekend om de stelsels Uj=Fj(X,U~••• ijN) op

te lossen. Thearetisch zou het mogelijk zijn C.7 eveneens in deze

vorm te brengen. Aangezien dit niet eenvoudig is, is hier voor

een andere oplossingsmethode gekozen.

C.2 De Runge-Kutta procedure. (RKln)

Voor het oplossen van stelsel C.7 maakten we gebruik van een

aanwezige Runge-Kutta procedure van de vierde orde+). Deze pro

cedure kan een stelsel expliciet gegeven differentiaalvergelij

kingen van de eerste orde oplossen. Om de werking enigzins te

verduidelijken is hieronder de procdureaanroep weergegeven.

RK 1 n (x, a, b , Y, YA, F . (x, Y) , j , e, d, f i , N)
j

( C. 9 )

Gaan we uit van een stelsel van N differentiaalvergelijkingen,

+) Lit. 9
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dan zullen ws het array YA moeten vullen met de N beginwaarden

van de variabelen. (die gegeven worden door het array V). Os stap

waarover de vergelukingen opgelost dienen te worden wordt gegeven

door a (begin) en b (eind). De procedure kent een zelfzoekende

stapgrootts wat inhoudt dat de procedure zelf die stap, waar

over geIntegreerd wordt, zoekt waarbij de opgegeven tolerantis

(array 8) gehaald wordt. Aan de hand van de waarden a,b en de

tolerantiegegevsns wordt de klsinstmogelijke stapgrootte bepaald.

•

De procedure wsrkt als volgt:

Aan de hand van de beginwaarden (YA) wordt het in ssn eersts be

nadering het array Y gevuld. Hi5rna worden ds afgeleiden Y~ met
J

behulp van het stelsel r- .(x,V) en de parameter j bepaald. Na een
J

nauwkeurigheidstest berekent de procedure aan de hand van hst

array Y en de afgeleiden een nieuwe,(betere) benadering

van de oplossing, die in het array Y opgeborgsn wordt. Weder-

om berekent de procedure de afgeleiden en dit geschiedt net zolang

tot of de minimale stapgrootte of de oplossing binnen de gestelde

nauwke~righeid bereikt is.

Een handige eigenschap van de procedure is ds volgsnde:,

Door middel van de booleanvariabele fi kan men de procedure nadat

de resultaten voor het punt x=b bekend zijn, opnieuw dezelfde

berekeningen laten uitvoeren met de resultaten uit de eerste

berekening als beginwaarden en als integratieweg de stap van b tot

b+(b-a). Eveneens zijn door de jensen parameters x en j, x en j

ook buiten de proceuure bekend. In lit In is de volledige tekst

van de procedure en een korte handleiding opgenomen.

[.3 proceduere SIMPEL

i- . ( x ; ij) derealp roc e d ureS IMP EL( j if 9 e
J

plaatst, die bU j=l de heBrsende ~fgeleiden Ui ... U~ bepaalt door

het stelssl C.7 op te lassen en voor iedere j zelf de waarde U~
J

Het is gebruikelijk om RKln aan te roepen met sen expliciete

uitdrukking in x,ij en j voor de waarde van de afgeleide Fj(X,U)

van ij.. I n h e t d 0 0 ron s 9 e br u i k t e pro 9 ram rn a w0 r d tin Ri< I n 0 p d e
J

plaats van de afgeleide
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aanneemt. De procedure SIM~EL maakt gebruik van aanwezige stan

daard procedures vol gens Crout voor het oplossen van lineaire

stelsels.

We dienen ons te realiseren dat in het steleel C.l N+2 spanningen

voorkomen, terwijl er slechts N vergelijkingen zijn. Ook in stelsel C.7

zijn N+2 onbekende afgeleiden en slechts een NxN matrix. Overeen

komstig hfdst. 7 nemen we voor de spanning V
N

+
l

een bekende con

stanta.(dit komt overeen met de collectorspanning van de laatste

transistor in de serieschakeling) anneer we aannemen dat we de

i n9 a n9ssp ann i n 9 (V 0) s tap s g e wij s vera nd ere n mag e n we z 0 W e1 ij 0 ib e

kend als U~=O veronderstellen. Het stelsel C.7 kent dus alleen

de afgeleiden Ui ••.•. D~ als onbekenden. De waarden van Ul.·.ijN

benodigd voor de bepaling van demnstanten A en B worden over

eenkomstig par.C.2 door de flunge-:(utta procedure berekend. Gij

de oplossBn van het stelsel C.7 worden de afgeleiden U~ en ij~+~

(die identiek nul zijn) niet meegenom8n door de procedure SIMPEL

slechts een NxN matrix te laten oplossen zodat de constanten

Al,O en AN,N+l niet meegenomen worden. Oe procedure aanroep van

RKln verkrijgt nu de volgende vorm:

RK1 n ( x , 0 , in t , ij a , ij , 5 I [II i-' EL( ij , (j , na a d) , j , e , d , t =1 , N) (C.10)

Bij de eerste aanroep zal t=l zUn en wordt de integratie uitge

voerd van 0 tot int(erval). Bij de volgende aanroepen zal de inte

gratie uitgevoerd worden van int tot 2.int, van 2.int tot 3.int

enz •• Wanneer aan de hand van de beginwaarden Us, die in een

apPfirte procedure NULPZ berekend worden, door RKln de eyrste

benadering van de variabelen ij bepaald is. worden in de proce

dure SI~~EL de afgeleiden berekend. Op pagina C.5 is de pro

cedure SIMPLL weergegeven.

C.3 Gebruikaanwi jzing procedure SH1PEL.

In regel 3 van de procedure SIMPEL wordt gezorgd dat de bere

kening van de afgeleiden slechts voor j=l geschiedt. Wanneer

j~1 dan k r ij 9 t de pro c e d ured i r 8 c t dew a a r d e 0 (j). He tar-



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

•

~~~ E.2£~~~~ SIMPEL(Y,O,NOOD); ~~~~ Y,O; ~~~~~ NOOD;
~~~~ !.~~~~~:S p,pp; :S~~~ y1 ,y2,y3; ~~~ ~~l A[0:n+1 ,0:n+1 LB[l :n],P[l :n],S[l :n];

if j=1 then
~~~~Il !~~-P:= 1 ~~~ 1 'E2~~~ n ~2

begin for pp:= 1 step 1 lL~til n do A[p,pp]:=O;
----- ;1';= Y [p-1] ;-y2:= yTpT; y 3:;;; Y[p+1 ];

B[p] :=-(ao+a1xy1+a2Xy2+a3X(y1/y2)+a4x(y2/Y3));
A[p,p-1]:= (a6/y2+a9/y1); A[p,p+1 ]:=-a7X(y2/Y5~)+a10/Y3;

A[p,p] := (a5+(a8-a6x(y1/y2))/y2+a7/Y3);
end; if z then begin CROurDECCJI.POSITION(n,A,A,P, true, 10-11, sin);
--- -- ---- ----- CROUTSOLUTION(n,A,P,B,O); ~~!~ EIND ~~~;

sin: y1:=B[1]; for p:=l step 1 until n do if abs(B[p])<abs(y1) then y1:= B[p];
~2:S p:= 1 ~!~£ 1 \E2!If-n ~~-~~i~~ B"[pT:= B[p]/y1; ----

~2:S pp:=l ~~~£ 1 ~~~~ n ':!.2 A[PJPP]:= A[p,pp]/y1; S[p]:= A[p,p] ~12~;
for p:=l steE 1 until n do begin for pp:= 1 st~ 1 until n do
If-abs(A[p;Pp])<abs[S[ppTYM[p;ppT+o then SLpp] :=A[p;ppT end;for p:= 1 step 1 until n do ---- ---
~~~~~ !2:S pp:; 1 ~t~~-l ~!~~ n ~2 A[p,PP]:= A[p,pp]jS[pp] ~~~;
CROUTDECOMPOSITION[n,AJA,P,true,21O-12,EM); CROUTSOLUTION(nJAJP,B,O);
~?E p := 1 ~!.~£ 1 ~~~~ n ~£-6rp] := O[p]/S[p]; z:=!~~~~; €?2~2 BIND;

EM: NEWPAGE; PRINTTEXT[{:de matrix A blijft singulier:i»;
CARRIAGE( 4); PRINTrEXT( 1: de waarden van y zijn:~); NLCR;
!?E p:=O st~E 1 'E2~!.~ n+1 ~o PR(Y[p],{:p ;i»; NLCR;
PRINTTEXT[f: de matrix a is :~); NLCR;
for p:= 1 step 1 until n do begin for pp:= 1 ste~ 1 until n do
'£~!.~ Fwr[4";5,A[p;ppT); SPACE[2f ~~c!; PR(B[pT~); e~~;- 
CARRIAGE(2); PRINTTEXT(t de schalingsfactoren zijn:;i>}; NLCRj
f?E p:=1 ste~ 1 ~ti~ n do
~~~!.~ Frm'T4",3,S[pTYj SPACB(2) ~~; PR(yl,~)j CARRIAGB(2); ~2~2 NOOD;

EIliD: end; SIMPEL:= O[j];
~~<.!. SIMPEL;

n.
Ul
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Met: 51 = 4.10 ; 52 = 2.

en oplossing: Ui=4; U2=-2

•

•
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ray 0 bevat alle berekende afgeleiden. In de regels 4 tim 9·

worden de constanten van het stelsel C.7 berekend, aan de hand

van de waarden van de variabelen Ul •... U
N

' die de RKln procedure

berekend heeft en de constante Uo en UN+
l

' die apart gegeven

worden. Indien de boolean z true i~ wat bU de eerste aanroep

van de procedure altUd het geval is, zal in de regels 10 en

11 het stelsel C.7 direct opgelost worden.

Wanneer in regel 10 de procedurs CROUTDECOMPOSITON naar het la

bel sin spring~ omdat de procedure de matrix niet kan oplossen,

wordt in de regels 12 tim 20 de matrix geschaald. Allereerst

worden de matrix en de oplossing gedeeld door het absolute mi-

nium van hat rechterlid (zie vb. 1 )

(8 104 .. , + 4;j2 ) " (" ) ( 4.10
4

;;1 + 2;;2 ) = (:)• lJ 1 =>105 .. , 8 ij' - 2 5 104 .. , 4ij2+ • lJ 1 + =. lJ 1 2 -

vb. 1 Schaling van de gehele matrix.en oplossing.

Hierna wordt van iedEre kolom het absolute minimum lSjl bepaald, waar

na de kolommen gedeeld worden door de bUbehorende schalings-

faktor 5 .• (zie vb. 2)
J

(

.. I "') (2)
(5/4)~1 : 2~~ : 1

vb. 2 Kolomschaling

Nadat op deze wUze gezor~t is dat in elke kolom van de matrix

een 8en voorkomt, wordt de matrix in de regel 190pgelost.

De nu verkregen oplossing zal echter nog met de schalingsvec

tor vermenigvuldigd moeten worden. Dit gebeurt in regal 20 waar

ook de boolean z false gemaakt wordt, waardoor de procedure in

het verdere pro~~amma steeds daze kolomschaling toepast. (zie

vb. 3)

hetgeen ingevuld in de matrix van vb. 1

vb. 3 Terugschaling.

geeft: 8 - 4 = 4 ; 10 - 8 = 2;

Deze kolomschaling in de procedure SIMPEL is nodig aangezien

bU het berekensn van zaer snelle responsies de afgeleiden van de

variabelen zeer grote waarden kunnen aannemen waardoor de matrix

A in procedure SIMPEL singulier gaat worden. Wanneer ondanks de
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schaling van de matrix deze niet oplosbaar is, worden in de

regels 21 tim 29 aIle relevante gegevens van de laatst be

rekende matrix uitgeprint en stopt het programma. (via het

label nood). Na correcte be~indiging van de procedure wordt

op de plaats van de procedureaanroep de waarde van U~ ge-
J

plaatst.

[.4 De procedure NULPZ.

Van de onbekenden

He t be r ek en en van ij. ( 0 )
J

en dB standaard procedure REGULAFALSI.

De procedure NULP(unt)Z(oeker) berekent aan de hand van de

transistorparameters en de vergelUking C.2 (die voor B.= 0
J-

de stationaire situatie beschrUft) de beginwaarden van Ul •• U
N

•

gebeurt d.m.v. succesieve substitutiB

in vergelUking C.i is aIleen Uo en U
N

+ l bekend, zodat we in

eerste instantie vergelUking C.J moeten oplossen met weglating

van d e t e r m a 4. ( ij .I ij. 1). Di t 9 e be u r tin deregel s 3 en 4.
J J+

(De tekst van de procedure is op pagina C.B weergegeven.)

Met de nu verkregen waarden voor Ul ••• U
N

wordt in de regels

5 tim 12, doordat nu weI de 1aatste term van C.~ meegenomen

wordt, een betere benadering voor Ul ••• U
N

bepaalt.

•
Wanneer de stationaire waarden U.(O) vo1doende nauwkeurig

J
berekend zUn dan worden de beginwaarden van U. in het array

J
ija geplaatst. (ocht de procedure REGULAFALSI geen oplossing

kunnen afleveren dan springt de procedure naar het label a1

en stopt het programma. Wanneer mear dan B keer (een arbri

trair getal zie regel 5) een nieuwa benadering van Ul ••• U
N

berekend wordt, dan print de procedure de tekst: "procedurli

nul pz ni etc 0 r r lJ c t" ui t 8 n 1 eve r tin heta r ray ij a del a a t s t

bgrekenda Ul ••• U
N

af.

C.5 De procedure TT.

Zoals in hfdst 7 betoogd is, kan men de vertragingstUd be-

palen uit het tUdsafhankelUke verloop van de inverterspanningen.

In het computerprogramma gebeurt dit in de procedure T(ransiint)

T(ime). De procedure (woergegeven op pagina C.S) gaat uit van



PRINTTEXT({hsec~);

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

l?!2~~~E~ NULPZ(YA,al); ~E!~~ YA; 1~2~1 alj
2~~!! ~!!~~~! i,ii; ~~1 x,k;

for i:= 1 steE 1 until n do
YAY1]:= REGUlAFALS:nx: (aO+a1XYA[ i-1] )xx+a2X(XJi,2 )+a3XYA[ i-1 ],1 ,ex, 10-4 '10-4 ,rm)j
for ii:= 1 step 1 until 8 do
besin for i-:;-l step-' until n do
-- -- ~~S~!! k := REGULAFALSrtx,(aO+a1XYA[i-1])Xx+a2X(x1e)+a3xYA[i-1]

+a4x «xAe )/YA[ i+1 ] ), 1,ex, 10-4, 1O-4,rm)j
!! z ~~~!! 2~6!!! ~f (abs(k-YA[i]))>{ro-3xabs(k)+1O-3)

then z := false end; YA[i]:= kj
end; if z then goto ElNo; z := true; ---

~!!~j PRINiTExTH:procedure-NuLPZ not correct d·); CARRIAGE (2);
for i:= 1 sten 1 until n do PR(YA[i],~}); NEW PAGE; gato EIND;

rm: PRIN'ITEXT(1:procedure-REGULAFAISI not correct j,); PRtIi,i::ii :»);
!2! i := 1 ~!~E 1 ~~!1 n ~2 PR(YA[i],t}); ~2!2 ali

EIND: ~!!~ NULPZ;

I?E2~~~E~ TI'(V,s); !!!~~6~E 5; ~EE~;t V;
~~6!~ 1!!~~~~! i,n,cj !~~! t,t1,p; b2~1~~ h,u; u := ~ru~; n := s; t1 := 0;

NEW PAGE; PRINTTEXT(iberekening vertragingstijdl); CARRIAGE(2);
ST: !f V[n,O] > vC/2 ~h~~

begin h := true; for i := 1 ste!? 1 until m do
----- ~~5~!!--!! Vrn:i] < vc/2-~h~!! 5§~~T ~5~; ~!!~
else besin h := false; for i := 1 step 1 until m do
---- -beiIn if vtn:I1 >-vc/2 then goto T end;-end;-
if n >-4 th~~-~~S~!! n := n-2;-s§!~-ST-~!!~;-CARRIAGE(2);
PRINTTEXTtlde vertragingstijd is niet te berekenen~); 52~2 Ej

T: t:= (i+«V[n,i]-vc/2)/(V[n,i]-V[n,i-1]))Xst; !f t1 = 0 ~h~!!
be~in t1 := t; c :=n; if BIT(n,O)=O then n :=2 else n :=1; goto ST end;
CARRIAGE(2); t1 := (t1:t)/(c-n); ---- ---- ---- ---
if h then PRINTTEXT{~de vertagi~sti.1dvan h - I is:j,)-- eIse PRINTTEXT(~de vertraglngstijd van I - h is:j,); FIXT(6,2,t1);

E: !f u ~§~~~s!!! u := f~l~~; t1 := OJ n := s-1; S2~2 ST ~~;
~!!2'IT;

".

n.
m
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de veronderstelling dat de vertragingstUd verschillend is,

wanneer men de inverter uitgang van hoog naar laag scha

kelt of omgekeerd. In de regels 4 tim 10 worden eerst die

inverters bepaalt, waarvan het berskende spanningsverloop

de halve voedingsspanning overschrUdt. Oit gebeurt voor

zowel de inverters die van hoog naar laag schakelen als

voor de inverters die van laag naar hoog schakelen. Daarna

wordt in de regel 11 d.m.v. onderstaande extrapolatie de

I'

"

•
V. 1
~+

2
- ---L

,
"'-

i t
o

t o = (l/st).((i+l)-((V. I-V 12)1
~+ CC

(V. I-V.)) nsec.
l+ ~

•

tUd die verloopt tussen het schakelen van de eerste inverter

en het omslaan van de laatste inverter. Nadat ook voor de

eerste inverter het tUdstip is bepaald waarop hU omslaat,

wordt in regel 13 de vertragingstUd berekend. De proceduFe

geeft aan of de vertragingstUd geldt voor het schaRelen van

hoog naar laag of omgekeerd.

[.6 De procedures Vi en Pn •

De procedures V(oer)r(n) en PR(int) zUn bedoeld om het invoe-

en uit voeren van dr gegevens te vergcmakkelUken. Zie voor

de tekst de regels 11 tim 14 van het programma op pagina C~ 11.

C.7 GebruiksaanwUzing van het gehele programma.

Het programma dat op de pagina's C.ll en C.12 is afgedrukt

is geschreven in Algol '60 en geschikt voor het THf-systeem.

Na de declaratie van de variabelen en de procedures (regels

1 tim 14) voIgt hat inlezen van de transistorparameters.

(de regels 15 tim 22).
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Uversenkomstig de formules C.4 en C.6 worden in de regels

23 tim 29 de constant en aO •• :a
lO

berekend en ~itgeprint.

In regel 30 wordt de tolerantie array gevuld, terwUl in re-

gel 31 een controle plaatsvindt. (zie later) De beginwaarden

wordmn in reg el 32 berekend (zie par.C.4) en in de regels

33 tim 36 uitgeprint. In de regels 37 tim 44 geschiedt het

eigenlUke programma. AfhankelUk van de waarde van vxst wordt

de waarde van Uo ~f als een stapfunctie (vxst=l) ~f als sen

rampfunctie (vxst >1) verandert. In regel 31 was het program

mag est 0 ptin di en vx s t 4;. 1. (r egel 38 en 39.) Wan nee r wed 8

aanroep van RKln in regel 40 bekUken dan zien we dat de in

tegratieweg waarover geintegreerd wordt mist bedraagt, ter

wUl deze weg onderverdeeld is in stapjes van list. De varia

bele st bepaalt dus de stapgrootte en mist de totale tUd waar

over de functie gelntegreerd wordt. Beide varJabelen moeten

aan het begin van het programma ingelezen worden. Met behulp

van de formule C.2 worden de waarden van de inverterspanni~gen

uit de variabelen U bepaald. In regel 44 wordt dan de vertra

gingstUd berekend.

C.8 Nauwkeurigheid en rekentUd van het programma.

De rekentUd die het programma nodig had was sterk afhan

kelUk van de gevraagde nauwkeurigheid van de Runge-Kutta

procedure. De nauwkeurigheid voor de procedure wordt opge

geven in het array e. Hierin is e C~i-l] de relatiave en e (2 i)

de absolute tolBrantie. (zie regel 30). De relatieve toleran

tie dient opgegeven te worden (tol).Aan de hand van de

tolerantie gsgevens wordt door de RKln-procedure de minimale

stapgrootte die het programma mag gebruiken bepaalt. Deze

minimale stap wordt dan:

h . = minimum van (e [2i-i' x (list) + e[2i))
r:ll n ;J

C.11

Wanneer men st klein maakt zal de initi~le stap groot zUn. Hat

aantal stappen welke bij een bepaalde gevraagde nauwkeurigheid ver

worpen wordt neemt sterk toe wanneer men de initi~le stap ver

groot. D.w.z. wanneer st afneemt zal de rekentUd bU gelUkblUven

de nauwkeurigheid sterk toenemen. Als controle hierop kan men



1 ~~!~!~!~S~ i,j,n,m,t; n=read; m:=read; t:=2xn;
2 ~5!~ £~~~! ten behoeve van schakeltijd berekeningen aan iil-logica lost
3 dit programma het volgende stelsel vergelijkingen op:
4 B(yn) = An,n-1(yn)x(dyn-1/dt) + An,n(yn)x(dyn/dt) + An,n+l (yn)X(dyn+1/dt)
5 m = aantal tijdspunten, n = aantal inverters, st = stapgrootte
6 invoer van de transistorparameters in charge-control-grootheden;

7
8
9

10

E~~± ~EE~l V[0:n+1,O:m], Y[O:n+l], YA[O:n+1], c[1:n+3], O[l:n], e[1 :t]; £~~±~~ z;
real ku,v,ex,vc,vO,qf,qr,tf,tr,tbr,k1,qfb,qrb,tbfb,tbrb,k1b,k2b,qfp,qrp,tfp,
---- trp,tbrp,k1p,aO,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,al0,tol,x, st;
±!£E§E~ CROUTDECOMPCSITION, CROUTSOLUTION, REGUL~ FALSI, iliOn, INPROD;

n.

NLCR ~~~;

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Erocedure VI(X,naam); real X; strin6 naam;
-------- £~~!~ PRINTTEXT(nE~m);-x:=read;FLOT(4,3,X);

Erocedure PR{X,naam); real X; strin~ naam;
-------- ~es!~ PRINTTEXT~~aam);-SPACE(4);FLOT(4,3,X);

PR(n,.rn ~); PR(m,im :t»; VI(st,.rst :}); NLCR;
PRlIiTTEXT(f ingelezen transistorgrootheden: ~); NLCR;

VI(qf,tqf :j»; VI(qr,{qr ~); VI(tf,ftf :}); VI(tr,{:tr
VI (tbr,i:'tbr :}); VI(k1,1:k1 j»; NLCR; VI(qfb,fqfb
VI(tbfb,ftbfb j,); VI(tbrbt1::tbrb }); VI(k1b,1:k1b }); VI(k2b,1k2b
VI (qfp, {:qfp :t»; VI (qrp, 'f'lrp ~); VI (tfp, {:tfp j,); VI (trpt.hrp
VI(tbr~,{:tbrp ~); VI(k1p,1k1p ~); NLCR; VI(ku ~
VI(vO,~vO ~); NLCR; VI (tol,i:'tol :}) ;VI(V,~v

j,) ;
:t-);
j,) ;
:}) ;

:}) ;
;t»

VI (qrb, fqrb ;t»;
NLCR;

VI (vc , {:vc t-)
ex:=exp (vc/ku) ;



23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45GOED: end
46end

aO:=-(qfp/tfp)x(ex)-(qf/tf)+(qrx(1/tbr +1/tr))
-(qfll/tbfb)-(qrb/tbrb)+(qfp/tfp)-(qrpx(l/tbrp +1/trp)); al:= qf/tf;

a2:=qfll/tbfb + qrpx(l/tbrp +l/trp); a3:=-qrx(1/tbr +1/tr); a4:=qrb/tbrb;
a5 :::qrp+qfll; a6:=-qr; a7:=qrb; a8:=k2bXku+k1pxku+k1Xku+k1bXku; a9:=-k1xku; a10 :=-k1bXku;
CARRIAGE(5); PRINTTEXT (~berekende constanten aO •••• 10:~); NLCR;
PR(aO,.faO i-); PR(a1,18.1 »; PR(a2,ta2 :1»; PR(a3,ta3 }); PR(a4,.fa4 ~); PR(a5,ia5
PR(a6,18.6 1»; PR(a7, fa7 ~); PR(a8,fa8}); PR(a9, fa9 :}»; PR(a10, fa10 :l»; NEWPAGE;
for i:=l sten 2 until t do besin e[i]:= tol; e[i+1J:= 10-5 end; z:=true;n:-v x st<-, !b~~-~~S!~ -PRINTTEXT( tv x st < 1}); g2!2 GOED-~!!~; ----

YA[O]:= exp(vO/ku); YA[n+1]:= ex; ~~LPZ(YA,GOED); Y[n+1] := YA[n+l];

SPACE(18); PRINTTEXT(1kn.ooppunt no: spanning in nnrolt:)·); NlCR;
PRINTTEXT(tnsec: ~); for i:= ° ~!~E 1 ~!11 n+1 32
~~~1~ SPACE(5);ABSFIXT\4,0,i)~~; NlCR; ABSFIXT(3,2,0); SPACE(2); z:=!~~;
f2E i:=O ~!~E 1 ~!!1 n+1 ~2 £~6!~ FIXT(3,2,(V[i,0]:=kuxln(YA[i]))); SPACE(3) ~~~; NlCRj

for t:=l ste~ 1 until m do
~~S!~ !f tS-C(vxstjX\1+ro=10)) !h~~ £~5!~ 1£ vO=O !h~!! Y[O]:=exp((vc/ku)x(t/(vxst)))

else Y[O]:=exp((vc/ku)x(l-t/(vxst))) ~~~;
RK1n(x,0,t/st,Y,YA,SI~ITEL(Y,O,GOED),j,e,c,t~l:n);
ABSFIXT(3,2,(t/st))j SPACE(2); FIXT(3,2,(V[0,t]:=kUXln(Y[0]))); SPACE(3);
!2E i:=1 ~t~ 1 UBt11 n ~~
£~6!~ FIXT\3, 2,{Vti,t] :=kUX(ln(c[i+3])))); SPACE(3) ~~~; FIXT(3,2,vc)j NLCRj

~~~; !£ lz !h~~ PRINTTEXT(~ procedure SIMPEL was scalingi-) ~1~~ z:=f~1~~; TT(V,n);

.l» ;

n
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hat getal d [11 bij iedere aanroep van SIMPEL laten uitprinten.

Dit getal is gelijk aan het aantal verworpen stappen van de RKln

procedure. Eventueel is het mogelijk d.m"v. d [lJ hst programma

een optimale waarde van st te laten vaststellen. Hieronder zijn

bij verschillende waarden van st en tol de rekentijd gegeven.

(Alle overige variabelen werden constant gehouden.)

tal: st: r ek ent ijd :

5.10- 3
1 95 sec.

5.10- 3
)

4 120 sec. )

-IJ.
)

5.10 4 150 sec.

e 5.10- 3
0,05

opm.

zelfds resultaat

geen zinnig
resultaat.

Tabel C.l Rekentijd programma.

C.9 Schema van het gebruikte Drogramma.

~

START, declaratie.

+
inlezen parameters

berekenen constanten

+
aeen B . =0, ~n' L PZ.

oplossing J
bepaling stationaire waarden

T
Verandering van ijo...

matrix A ij '. = 5 If IPEL ( ij . ) •
J J

singulier-
oplossing van het stelsel C.7

procedure f(tO n, stap: list

m-keer r

v e r t rag i n9 s t ij den TT
~, +

uitvoer oplossing

tuss~laatst bskende EI [IJO,
resutaten

regel no:
1 - 14

15 - 26

32 (en pag. C.B)

3B-39

40 (en page C.5)

44 (en pag C.B)

41,43
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C. 10 lUst met invoergegevens.

n, aantal inverters.

m, aantal tijdspunten.

st, l/st= lengte van ied8~e tijdsinterval~ in nsec.

Upnl ' QRnl' t
Fnl

, t
Rnl

, t
8p i '

Ccbn'
npn-transistor 1.

wFn2 ' QRn2' t
~pi'

t
<'pi'

Cchn2' C
ebn2'

npn-transistor 2

QFp' QRp' t Fp ' t Rp ' t . , Ccbp'
pnp-transistor

epl

ku, =kT/q ( bij T=300
0

: 26 mV. )

voedingsspanning.

spanning op de ingang van de eerste inverter.

(Indien vo=O dan schakelt de eerste inverter van hoog

naar laag, is vo=vc dan schakelt de eerste inverter

van laag naar hoog.)

tol, relatiev8 tolerantie (normaal in de orde van 10-
3

)

v, geeft de helling van de sprong aan. N.B. vxst~l, bij

vxst=1 wordt een exacte sprong uitgevoerd.

De transistorgrootheden en de spanning en moeten in met cl

kaar corressponderende grootheden opgegevBn worden. AIleen

de tijden dienen in nanoseconden gegeven te worden.

N.B. Het programma gebruikt de hier beschreven "Kolomscha

ling" indien de capaciteit van de inverter kl",in wordt

genomen. (ongeveer 1 pF. en V 750 mJ.)
cc
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