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Tranzystor polowy MOS z izolowaną bramką

Przedmiotem wynalazku jest tranzystor polowy
MOS z izolowaną bramką', taki jak tranzystor po¬
lowy metal — tlenek-półjpirzewodnik, zwłaszcza pio¬
nowy, podwójnie dyfaiodowarny tranzystor polowy
MOS i pionowy rowkowany tranzystor polowy
MOS w, zastosowaniach dużych mocy.

Znany tranzystor polowy z izolowaną bramką
jest tranzystorem unipolarnym, w którym prąd
płynie z obszaru źródła przez kanał w podłożu do
obszaru drenu. Obszary źródła, kanału i drenu
mają przewodnictwo typu n lub p, natomiast pod¬
łoże ma przewodnictwo przeciwnego typu. Kanał
jest indukowany (w przyrządzie typu wzbogaco^
nego) lub usuwany (w przyrządzie typu zuboża¬
łego) za pomocą pola elektrostatycznego, wytwa¬
rzanego przez ładunki na pobliskiej bramce.

Bratmka leży zwykle między źródłem i drenem
(umieszczonymi w obszarach źródła i drenu) i w
tranzystorze polowym MOS jest ona odizolowana
od powierzchni półprzewodnika przez warstwę tlen¬
ku.

W pionowych tranzystorach polowych MOS źró¬
dło i dren leżą na przeciwnych powierzchniach
półprzewodnika i powodują przepływ prądu, któ¬
ry /jest zasadniczo pionowy (prostopadły do . po¬
wierzchni półprzewodnika) w przyrządzie. W pio¬
nowym, podwójnie dyfundipwanyim tranzystorze
MOS podłoże jest zasadniczo planarne a bramką
leży na tej samej powierzchni półprzewodnika co
źródło. W pionowych tranzystorach MOS rowek
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-rozciąga się w podłożu od jednej powierzchni a
bramka leży na powierzchni rowka.

Znane pionowe tranzystory polowe MOS są więc
trój warstwowymi przyrządami mającymi obszary
źródła, podstawy i drenu.

Tranzystor według wynalazku zawiera obszar
anody przy drugiej powierzchni, rozciągający się
w sąsiedztwie z jednej strony obszaru drenu i ma¬
jący typ przewodnictwa przeciwny względem ob¬
szaru drenu. Anoda jest umieszczona na drugiej
powierzchni podłoża i styka się z obszarem ano¬
dy. Suma wzmocnienia prądowego przewodzenia
obszaru źródła, obszaru podstawy i obszaru dre¬
nu oraz wzmocnienia prądowego przewodzenia ob¬
szaru anody, obszaru drenu i obszaru podstawy
jest mniejsza od jedności. Obszar drenu rozcią¬
ga się do pierwszej powierzchni podłoża. Obszar
podstawy -rozciąga się od pierwszej powierzchni i
jest odgraniczony przez obszar drenu. Obszar źró¬
dła rozciąga się od pierwszej powierzchni w gra¬
nicach podstawy.

Obszar drenu zawiera płaską część o stosunkowo
dużym przewodnictwie, leżącą w sąsiedztwie ob-
szaru anody i wydłużony obszar drenu o stosun¬
kowo małym przewodnictwie, leżący w sąsiedztwie
części o stosunkowo dużym przewodnictwie i ob¬
szaru podstawy.

Zaletą wynalazku jest to, że uzyskuję się przy¬
rząd czterowarstwowy działający jako tranzystor
polowy mający ulepszone charakterystyki robo-

137 347



137 347

cze w porównaniu z konwencjonalnymi, pionowy¬
mi tranzystorami polowymi MOS.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy¬
kładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia przekrój znanego tranzystora. MOS,
fig. 2 — przekrój tranzystora MOS według wy¬
nalazku, fig. 3 — przekrój tranzystora MOS w
innym wykonaniu według wynalazku, fig. 4 — gra¬
ficzne porównanie własności elektrycznych tran¬
zystora niskonapięciowego znanego i według wy¬
nalazku oraz iig. 5 — graficzne porównanie wła¬
sności elektrycznych tranzystora wysokonapięcio¬
wego znanego i według wynalazku.

Konwencjonalny tranzystor MOS 10 będący pio-
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obszarów 52 podstawy. Obszary 54 źródła są usy¬
tuowane względem obszaru 50 drenu tak, żeby
oikreślać parę części 56 kanału przy pierwszej po¬
wierzchni każdego obszaru 52 podstawy. Obszar
drenu zawiera płaską część 51 o stosunkowo du¬
żym przewodnictwie, leżącą w sąsiedztwie obsza¬
ru 48 anody i wydłużony obszar 55 drenu o sto¬
sunkowo małym przewodnictwie, leżący w sąsiedz¬
twie części 51 i obszaru 52 podstawy.

Anoda 58 jest usytuowana przy drugiej powie¬
rzchni 46, stykając się z obszarem 48 anody. Pa¬
ra źródeł 68 i bramka 61, zawierająca warstwę
tlenku 62 i elektrodę bramkową 64, są usytuowa¬
ne na pierwszej powierzchni 44 półprzewodnika w

nowym, podwójnie dyfundowanym tranzystorem 15 konfiguracji podobnej do opisanej odnośnie tran-
MOS, który jest przedstawiony na fig. 1, zawiera zystora MOS 10; Chociaż w zalecanym wykona-
ptetsKie podłoże 12 mając pierwszą powierzchnię ni/u jest opisywany tranzystor polowy MOS 10 i
14 i drugą powierzchnię 16, które są przeciwległe warstwa tlenku 62 leży pod elektrodą 64, należy
oraz sąsiednie obszary, obszar 18 źródła, obszar zaznaczyć, że można również uzyskać fumkcjonal-
20 podstawy i'obszar 22 drenu o naprzemiennych ao ny przyrząd, jeżeli zastąpi się tlenek innymi ma-
typach przewodnictwa. Obszar ^22 drenu zawiera teriałami izolującymi (takimi jak SijN^.
zwykle część 24 o stosunkowo dużej przewodno- Na figł 3 jeBrt; przedstawiony pionowy, rowko-
śd właściwej w pobliżu drugiej powierzchni 16
i wydłużoną część 26 z materiału o mniejszej
przewodności właściwej, rozciągającą się do pier¬
wszej powierzchni 14.

W typowej konfiguracji para obszarów 20 pod¬
stawy, rozdzielonych przez wydłużoną część 26 dre¬
nu, rozciąga się w podłożu od pierwszej powierz¬
chni 14 i tworzy parę złącz p-n 23 podstawa/dren.
Odpowiednia para obszarów 18 źródła rozciąga się
w podłożu od pierwszej powierzchni 14 w gra¬
nicach obszarów 20 podstawy. Obszary źródła 18
są umieszczone względem wydłużonego obszaru 26
drenu wewnątrz niego tak, aby określać parę czę¬
ści 28 kanału przy pierwszej powierzchni każdego
obszaru 20 podstawy.

Dren 30 leży przy drugiej powierzchni 16 i sty¬
ka się z częścią 24 obszaru 22 drenu, który ma
stosunkowo dużą przewodność właściwą. Na pier¬
wszej powierzchni źródło 32 styka się z każdym
obszarem 18 źródła i obszarem 20 podstawy w ob¬
szarze oddalonym od części 28 kanału. Bramka 34
jest usytuowana na pierwszej powierzchni 14 za¬
równo nąd parą części 28 kanału i wydłużoną czę¬
ścią 26 drenu między częściami 28 kanału. Bram¬
ka 34 zawiera zwyikle warstwę tlenu 36 na po¬
wierzchni 14 podłoża i elektrodę 38 nad warstwą
tlenku 36.

Jak przedstawiono na fig. 2, pionowy, podwój¬
nie dyfundowany tranzystor MOS 40 według wy¬
nalazku zawiera również płaskie podłoże 42 ma¬
jące pierwszą powierzchnię 44 i drugą powierz¬
chnię 46, które są przeciwległe. Płaski obszar 48

wany tranzystor polowy MOS 70, który zawiera
podłoże 72 mające pierwszą powierzchnię 74 i po-

25 wierzchnie 76, które są przeciwległe. Płaski ob¬
szar 78 anody o przewodnictwie pierwszego typu
leży w pobliżu drugiej powierzchni 76 i płaski
obszar 80 drenu o przewodnictwie drugiego typu
leży przy obszarze 78 anody. Obszar 82 podstawy

39 o przewodnictwie pierwszego typu rozciąga się w
podłożu od pierwszej powierzchni 74 tak, aby
tworzyć złącze p-n 8ft podjstawa/dren z obszarem
80 drenu.

. Rowek 84 rozciąga się w podłożu od pierwszej
powierzchni 74 tak, aby przecinać obszar 82 pod¬
stawy. Para obszarów 86 źródła o przewodnictwie
drugiego typu, rozdzielonych przez rowek 84, roz¬
ciąga się w podłożu, od pierwszej powierzchni 74.
Każdy obszar 86 źródła leży w pobliżu rowka 84
przy pierwszej powierzchni i jest oddalony od
Obszaru 80 drenu tak, aby określać długość części
88 kanału przy powierzchni rowka 84 obszaru 82
podstawy.

Należy zaznaczyć, że chociaż w przedstawio¬
nym wykonaniu rowek 84 rna kształt litery „V",..
jego kształt nie jest tak ograniczony. Dla przy¬
kładu, rowek mógłby mieć zakrzywiony profil
(np. w kształcie litery „V"), zwykły prostokątny
profil (ze ścianami prostopadłymi do powierzchni
74 półprzewodnika) lulb profil w kształcie litery
„V" z płaską powierzchnią dolną (tzn. równoległą
do powierzchni 74 półprzewodnika).

Bramka 90 leży na powierzchni rowka 84. Zawie-
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anody w przewodnictwie pierwszego typu leży w 55 ra ona warstwę tlenku 92 nad częściami 88 ka-
pobliżu drugiej powierzchni 46. Obszar 50v drenu
o przewodnictwie drugiego typu jest usytuowany
przy obszarze 48 anody i rozciąga się do pierwszej
powierzchni 44. Para obszarów 52 podstawy o

nału i elektrodę 94 nad warstwą tlenku, przy
czym znowu warstwa tlenku 92 mogłaby być za¬
stąpiona przez inny materiał lufo materiały izolu¬
jące. Para źródeł 96 styka się z obszarem 86 źró-

przewodnictwie pierwszego typu, rozdzielona przez 60 dła i obszarem 82 podstawy przy pierwszej po-
ofoszar 50 drenu, rozciąga się w podłożu od pier¬
wszej powierzchni, tworząc parę złącz p^n 53 pod¬
stawa/dren. Odpowiednia para obszarów 54 źródła
o przewodnictwie drugiego typu rozciąga się w

wierzchni 74 półprzewodnika a anoda 98 styka
się z 'Obszarem 78 na drugiej powierzchni 76 pół¬
przewodnika.

Zasada działania pionowego tranzystora MOS 70
podłożu od pierwszej powierzchni 44 w granicach 85 jest zasadniczo podobna do zasady działania pio-



nowego, podwójnie dyfundowanego tranzystora
MOS 40. Podstawową różnicą jest to, że w pio¬
nowym, podwójnie dyfundowanyim tranzystorze
MOS bramka jest usytuowana na głównej powie¬
rzchni półprzewodnika tak, że części kanału są
indukowane w częściach obszarów podstawy przy
głównej powierzchni półprzewodnika. W pionowym
tranzystorze MOS bramka jest usytuowana na po-

. wierzchni rowka i indukuje części kanału w czę¬
ściach podstawy przy powierzchni rowka.

Wynalazek został osiągnięty przez manipulację
przewodinościaimi właściwymi i geometriami czte¬
rech obszarów półprzewodnikowych tak, że przy¬
rząd działa jato tranzystor polowy posiadający
obszar anody wstrzykujący nośniki mniejszościowe
i połączony szeregowo z obszarem drenu. Chociaż
jest to przyrząd czterowarstwowy, nie pracuje on
jako tyrystor mający własności regeneracyjne. Ka¬
żdy z czterowarstwowych tranzystorów 40 i 70 mo¬
że być rozważany jako zawierający dwa tranzy¬
story: jeden składający się z obszarów źródła, pod¬
stawy i drenu (dalej tranzystor 1) i jeden skła¬
dający się z obszarów anody, drenu i podstawy
(dalej tranzystor 2). Tranzystor 1 ma wzmocnie¬
nie prądowe a\ w kierunku przewodzenia z ob¬
szaru źródła do obszaru drenu i tranzystor 2 ma
wzmocnienie prądowe a^ w kierunku przewodze¬
nia z obszaru anody do obszaru podstawy. W wy¬
nalazku jest zasadmicze, żeby suma wzmocnień prą¬
dowych («i+io2) tranzystora 1 i tranzystora 2 nie
przekraczała jedności.

Ogranicza to regenerację nośników ładunków tak,
że nie występuje żadne działanie tyrystorowe, O
ile vl\ +a2<li uzyskuje się działające przyrządy,
jeżeli ai>«2, ai<«2 lub af=a,2.

Wzmocnienia prądowe a\ i «2 mogą być regu¬
lowane na przykład przez zmianę względnych prze¬
wodności właściwych obszarów podstawy i drenu,
przy utrzymywaniu obszarów źródła i anody o
stosunkowo dużej przewodności właściwej. Dla
przykładu, jeżeli przewodności właściwe źródło/pod¬
stawa/dren/anoda są odpowiednio n+/p+/n/p+, da¬
je to zwykle przyrząd, w którym ai<«2- Jeżeli
poszczególne przewodności właściwe n+/p/n+/p+„
daje to zwykle a\>^

Wówczas gdy aj>«2» uzyskiwany jest stosunko¬
wo czuły przyrząd, który ma stosunkowo małe na¬
pięcie progowe Vth. Przyrząd będzie miał małe
napięcie na rezystancji Ron, może być sterowany
przez stosunkowo małe napięcie bramki i będzie
szczególnie właściwy do zastosowań przy przełą¬
czaniu stosunkowo małych napięć. Ogólnie gdy
«f<«2 uzyskuje się przyrząd mający dużą prze¬
wodność właściwą w kierunku przewodzenia. 55

Pomimo tego, że Vth będzie większe niż w zna¬
nej strukturze (ai>a2), ulepszono przewodność wła¬
ściwą w kierunku przewodzenia (wytworzona przez
wstrzykiwanie nośników przez anodę do. drenu)
czyni taki przyrząd szczególnie właściwym dla za- w
stosowań przy przełączaniu dużych napięć.

Dalsze ulepszenia wykonania przyrządu (takie
jak zmniejszone Vth, zwiększone napięcie przebicia
i szybszy czas przełączania) mogą być* osiągnięte
przez zmianę profilu rpizewodnictwa w obszarze «
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drenu. Dla przykładu, w obu tranzystorach MOS
40 lub 70 obszar 50 lub 80 drenu może ponadto
zawierać płaską część 51 lub 81 (n+) o stosun¬
kowo dużej przewodności właściwej, w. pobliżu

5 anody 48 lub 78. Pozostała część drenu 50 lub 80
może zawierać wydłużony obszar 55 lub 85 drenu
o stosunkowo małej przewodności właściwej (n—).

Jak uprzednio wskazano, tranzystory polowe we¬
dług wynalazku są właściwe zarówno do zastoso-

10 wań przy przełączeniu małych jak i dużych na¬
pięć. Gdy ai>«2 ("IP. «i = 0,7, c^ = 0,1), przyrząd
jest najwłaściwszy do zastosowań, w których na¬
pięcie źródło-dren Vsd jest w przybliżeniu w za¬
kresie 40—150 woltów. Przykładowa charaktery-

15 styka I —V (prąd — napięcie) dla takiego przy¬
rządu jest reprezentowana przez krzywą I na fig.
4.

Odcięta jest napięciem źródło — dren Vsd w
woltach a rzędna jest gęstością prądu JD w am-
perach, na czynny, obszar przyrządu. Krzywa I re¬
prezentuje skuteczną rezystancję Ron, gdy przy¬
rząd jest sterowany przy określonym napięciu
bramka — źródło VGs„ które jest znacznie więk¬
sze niż napięcie progowe Vth.

25

Krzywa II reprezentuje rezystancję Ron dla
znanego przyrządu w podobnych warunkach robor
czych. Przy gęstościach prądu powyżej punktu
przecięcia dwóch krzywych, przyrządy według wy-
nalazku mają mniejszy spadek napięcia przewo¬
dzenia.

W zastosowaniach przy przełączaniu dużych na¬
pięć, gdy napięcie źródło — dren Vsd jest vr
przybliżeniu równe 150—2000 V, wynalazek przed-

35 stawia strukturę, w której ai<«2 Onp* «i — 0,1,
«2 — 0,7). Przybliżona charakterystyka I—V dla
takiego przyrządu jest reprezentowana przez krzy¬
wą III na fig, 5 i zachowanie porównywalnego,
znanego przyrządu jest reprezentowane przez krzy-

40 wą IV. W zastosowaniach wysokonapięciowych
tranzystory MOS 40 i 70 dają silne przewodzenie
i bardzo małą rezystancję Ron w porównaniu z
konwencjonalnymi przyrządzam!, chociaż napięcie
progowe VTh jest nieco zwiększone w porównaniu

i5 z przyrządem niskonapięciowym' (krzywa I, fig. 4).
Należy zaznaczyć, że opisane przyrządy MOS 40

i 70, zawierające parę obszarów źródła, podstawy
i kanału, reprezentują ogólnie zalecane wykona¬
nia wynalazku. Przyrządy mające pojedynczy ob-

50 szar podstawy, źródła i kanału również działałyby.
Ponadto, chociaż figury przedstawiają obszary

póljprzewodnika o określonych typach przewodnic¬
twa,, wytwarzając przyrządy z kanałem typu n, mo¬
żna uzyskać także przyrządy operacyjne z kana¬
łem typu p, jeżeli wszystkie wskazane typy prze¬
wodnictwa byłyby zmienione.

Należy również zaznaczyć, że zarówno pionowy,
podwójnie dyfundowany' tranzystor MOS 40 jak i
pionowy tranzystor MOS 70 mogą być wykorzy¬
stane w większych przyrządach. Dla przykładu,
większy przyrząd może zawierać wiele części, z
których każda ma przekrój taki jak przedstawio¬
ny tranzystor MOS 40 lub 70. Te przyrządy mo¬
głyby mieć geometrię międzypalczastą, siatkową
lub meandrową.
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Zastrzeżenia patentowe

1. Tranzystor polowy MOS z izolowaną bramką,
zawierający podłoże półprzewodnikowe, które ma
pierwszą i drugą, przeciwległe powierzchnie głów¬
ne i zawiera w połączeniu szeregowym, sąsiadu¬
jące ze sobą obszary źródła, podstawy i drenu o
naprzemiennym typie przewodnictwa, obszar pod-

z obszarem (48) anody, przy czym suma wzmoc¬
nienia prądowego przewodzenia obszaru (54) źró¬
dła, obszaru (52) podstawy i obszaru (50) drenu oraz
wzmocnienia prądowego przewodzenia obszaru (48)
anody, obszaru (50) drenu i obszaru (52) podsta¬
wy jest mniejsza od jedności.

\2. Tiranzysltor weidiłuig zasitnz. 1„ znamienny tym,
że obszar (50) drenu rozciąga się do pierwszej po¬

stawy leży w sąsiedztwie pierwszej powierzchni io wierzchni (44) podłoża (42), obszar (52) podstawy
podłoża, obszary źródła i drenu są oddalone od
siebie przez część kanału w obszarze podstawy
przy pierwszej powierzchni, elektroda źródła leży
na pierwszej powierzchni i łączy obszary źródła i
podstawy, natomiast bramka pokrywa część kana¬
łu, znamienny tym, że zawiera obszar (48) anody
przy drugiej powierzchni (46), rozciągający się w
sąsiedztwie z jednej" strony obszaru (50) drenu i
mający typ przewodnictwa przeciwny względem

rozciąga się od pierwszej powierzchni (44) i jest
ograniczony przez obszar (50) drenu oraz obszar
(54) źródła rozciąga się od pierwszej powierzchni
(44) w granicach obszaru (52) podstawy.

15 3. Tranzystor według zastrz. 1, znamienny tym,
że obszar (50) drenu zawiera płaską część (51) o
stosunkowo dużymi przewodnictwie, leżącą w są¬
siedztwie obszaru (48) anody i wydłużony obszar
(55) drenu o stosunkowo małymi przewodnictwie,

obszaru (50) drenu, anoda (58) jest umieszczona na 20 leżący w sąsiedztwie części (51) i obszaru (52) pod-
drugiej powierzchni (46) podłoża (42) i styka się stawy.
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