Ćwiczeniek5k
TranzystorkpolowykMOSk
1.kCelkćwiczeniak
Celem(ćwiczenia(jest(poznanie(statycznych(charakterystyk(tranzystora(polowego(z(izolowaną bramką0(
poznanie( metod( pomiaru( parametrów( małosygnałowych( tranzystora( i( poznanie( jego( właściwości(
dynamicznych(podczas(przełączania.(

2.kWiadomościkpodstawowek
2.1.kBudowakikdziałaniektranzystorakpolowegokzkizolowaną bramką.k
Tranzystory( polowe( są grupą elementów( półprzewodnikowych0( w( których( wykorzystuje( się do(
sterowania(strumieniem(nośników(pole(elektryczne(wytwarzane(przez(napięcie(przykładane(do(elektrody(
sterującej.( Tranzystory( MOS( z( izolowaną bramką są jednym( z( rodzajów( tych( tranzystorów0( najczęściej(
wykorzystywane( są w( układach( mikroelektroniki( „pamięci( półprzewodnikowe0( układy( mikroprocesorowe".(
Elektrody( prądowe( tranzystora( MOS( nazywamy( źródłem( S( „ang.( source"( i( drenem( D( „ang.( drain".(
Elektroda( sterująca( to( bramka( G( „ang.( gate"( i( podłoże( B( „ang.( bulk".( Na( rys.1 przedstawiono( budowę
tranzystora( polowego( z( izolowaną bramką0( pracującego( na( zasadzie( zubożenia( nośników( w( kanale( lub(
inaczej(mówiąc(tranzystora(polowego(z(izolowaną bramką typu(„normalnie(załączonyE(z(kanałem(typu(n.(

Rys.(1.gTranzystorgMOSgFETgtypug,normalniegzałączonyCga)gprzekrójgb)gsymboleggraficznegtranzystorag
zgkanałemgtypugngc)gsymbolggraficznygtranzystoragzgkanałemgtypugp.g
Bramka(jest(odizolowana(od(kanału(warstwą SiO2.(Dzięki(temu(rezystancja(wejściowa(obwodu(bramki(
12
jest( rzędu( 10 Ω i( dlatego( prąd( wejściowy( ma( b.( małą wartość0( co( jest( zasadniczą zaletą tych(
tranzystorów.(Tranzystor(tego(typu(pracuje(zazwyczaj(przy(zerowej(polaryzacji(wstępnej(bramki0(ponieważ
napięcie( bramki( może( się zmieniać wokół zera0( przyjmując( wartości( zarówno( dodatnie0( jak( i( ujemne.(
Przykładowe(charakterystyki(dla(tego(typu(tranzystora(pokazano(na(rys.2.(
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Rys.(2.(CharakterystykagprzejściowagigwyjściowagtranzystoragformalniegzałączonegoCgzgkanałemgtypugng

InnymJ rodzajemJ tranzystoraJ MOSJ jestJ tranzystorJ polowyJ zJ indukowanymJkanałemJ lubJ pracującymJ naJ
zasadzieJ wzbogacaniaJ nośnikówJ wJ kanale(J bądź tranzystorJ typuJ „normalnieJ wyłączonyG.J JegoJ budowaJ
pokazanaJ jestJ naJ rys.3.J GdyJ bramkaJ maJ niewielkieJ napięcieJ dodatnie(J wJ podłożuJ typuJ pJ poniżejJ bramkiJ
wytwarzaJsię cienkaJwarstwaJpozbawionaJnośnikówJelektrycznych.JWzrostJdodatniegoJpotencjałuJbramkiJ
powodujeJ przyciąganieJ elektronówJ doJ dnaJ warstwyJ SiO2 poniżejJ bramki(J takJ żeJ pomiędzyJ obszaremJ nJ
źródłaJSJaJobszaremJnJdrenuJDJrozciągaJsię warstwaJwypełnionaJelektronami.JWJrezultacie(JźródłoJiJdrenJ
zostajeJ połączoneJ zaindukowanymJ kanałem.J NajmniejszeJ dodatnieJ napięcieJ bramki(J powodująceJ
zaindukowanieJ kanałuJ nazywaneJ jestJ napięciemJ progowymJ UT.J TypoweJ charakterystykiJ statyczneJ
tranzystoraJtegoJrodzajuJpokazanoJnaJrys.4.J

Rys.3.JTranzystor MOS FET typu „normalnieJwyłączony" a) przekrój
b) symbol graficzny tranzystora z kanałem typu n c) symbol graficzny tranzystora z kanałem typu p.

Rys.J4JCharakterystyka przejściowa i wyjściowa tranzystora formalnie wyłączonego" z kanałem typu n
2.2. Parametry małosygnałowe.
WłasnościJ dynamiczneJ tranzystoraJ polowegoJ zJ izolowaną bramką UMOSTJ określaJ się najczęściejJ
wJoparciuJ oJ modelJ małosygnałowy.

ó
Transkonduktancjaóbramkiógm określaóprzyrostóprąduódrenuówywołanyómałymóprzyrostemónapięciaóbramkió
wóustalonymópunkcieópracy/ó

gm =

dI D U = const
DS
dU GS
U BS = const

Konduktancjaókanałuógdójestózdefiniowanaówzorem:ó

gd =

dI D U = const
GS
dU DS
U BS = const

3. Zakres pomiaru.
Wóćwiczeniuóbadanyójestótranzystorópolowyózókanałemótypuónójakóiózókanałemótypuón/óNależyópomierzyć
charakterystykióstatyczneótranzystorówówskazanychóprzezóprowadzącego
Uproszczonyóschematóukładuópomiarowegoópokazanyójestónaórys/R/5óNależyówyznaczyćónastępująceó
charakterystyki:ó
A]óóóprzejściowąóIóóó=óf)UóóóóJódlaókilkuówartościónapięciaódrenuóUóó/ó/óóJednąówartośćónapięcia
GS
DS
D
UóóóóónależyóprzyjąćózózakresuópentodowegoBópozostałeózópograniczaóiózózakresuótriodowego/ó
DS
ZadbaćBóabyówykreśloneócharakterystykióbyłyórównomiernieórozłożone/
B]óóówyjściowąóIóóó=óf)UóóóóJódlaókilkuówartościónapięciaóbramkióUóóóóóó/óJakoópierwsząówartość
GS
DS
D
przyjąćóUóóóóó=UpóZ-+ó0/MVóó)wózależnościóotótypuótranzystoraJóaónastępneódlaóótakichBóabyóotrzymaneó
GS
charakterystykióbyłyónaówykresieóórównomiernieórozłożone/

Rys/óR/5óSchematóukładuódoópomiaruócharakterystykóstatycznychótranzystoraóMOS
Uwaga 1óóóóóPrzedówyznaczaniemócharakterystykónastawićówstępnieónapięcieóUóóóóónaópoziomieókilkuówoltówó
DS
)RVó+ó8VJóaónastępnieózmniejszyćóprądódrenuódoózeraóprzezózmianęónapięciaóUóóóó/óPozwoliótoónaóokreślenieó
GS
rodzajuókanałuóbadanegoótranzystoraóiówartościónapięciaóodcięcia/óWótabelachówynikówópomiarówónotowaćó
znakiónapięćóióprądu/
Uwaga 2 PrzedóprzystąpieniemódoópomiarówódokonaćówszystkichómożliwychóregulacjióiózaobserwowaćBó
wójakimózakresieózmieniająósięóposzczególneówielkościBójakósięózmieniająó)gwałtownieBówolnoJ/óWóoparciuóoóteó
obserwacjeóustalićózakresópomiarówBókrokópomiarowyó)niekoniecznieóstałyówócałymózakresieópomiarowymJó
orazówartościóparametrówóprzyójakichóbędąómierzoneóposzczególneócharakterystyki/óDopieroówtedyóprzystąpićó
doówłaściwychópomiarów/

4. Opracowanie wyników
ó-ówykreślićówszystkieópomierzoneócharakterystyki,ónaówykresieócharakterystykówyjściowychózaznaczyćógranicęó
międzyóobszaremótriodowymóiópentodowym,
ó-óokreślićótypóprzewodnictwaókanału,ówyznaczyćówartośćónapięciaóodcięciaóUpóiówartośćóprąduónasyceniaódrenuóIDSS.ó
Zaznaczyćóteówartościónaówykresach,
-ónaópodstawieópomierzonychócharakterystykówyznaczyćóparametryómałosygnałoweógmóiógdódlaótrzechóróżnychó
punktówópracyóJtychósamychódlaóobydwuóparametrówW.
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