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АҢДАТПА 

 

 

Дипломдық жұмыс «Өндірістік микротолқынды транзисторларды 

құрудың жаңа бағыттарын талдау» тақырыбында талданды. Жұмыстың мақсаты-

параметрлерді едәуір арттыру және олардың репродуктивтілігін жақсарту 

тұрғысынан галлий арсенидіне негізделген өндірістік АЖЖ транзисторларды 

жетілдіру.  

Қуатты өрістік транзисторды жасаудың түпнұсқа конструкциясы мен 

технологиясы жасалды, бұл өздігінен жылжу және жаппалардың транзистордың 

бастауына жылжуы мүмкіндігімен бастау мен құймалар арасындағы 

жаппалардың бекітілген орналасуын қамтамасыз ету үшін металдардың көлбеу 

бүркуін қолдануға мүмкіндік береді, бұл қолайлы құрылғылардың шығуын 

едәуір арттырады. Түпнұсқа конструкциясы, Г – тәрізді жаппаны қалыптастыру 

әдісі және жасау технологиясы жасалды, бұл транзистордың жаппасын 

жаппаның кедергісін арттырмай, қолданылатын литографиялық жабдықтың 

ажыратымдылығынан 2-3 есе аз, транзисторлардың сипаттамаларын жақсартады 

және қолайлы өнімдердің шығуын арттырады. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 

Дипломная работа была проанализирована на тему «Анализ новых 

направлений создания промышленных микроволновых транзисторов». Цель 

работы-совершенствование производственных САПР на основе арсенида галлия 

с точки зрения значительного повышения параметров и улучшения их 

воспроизводимости.  

Разработана оригинальная конструкция и технология изготовления 

мощного полевого транзистора, позволяющая использовать наклонное 

напыление металлов для обеспечения фиксированного положения затворов 

между пуском и отливками с возможностью самопроизвольного сдвига и 

перемещения затворов к началу транзистора, что значительно увеличивает 

выход подходящих устройств. Разработана оригинальная конструкция, способ 

формирования и технология изготовления Г – образного затвора, что в 2-3 раза 

меньше разрешения используемого литографического оборудования без 

увеличения сопротивления затвора затвора транзистора, улучшает 

характеристики транзисторов и увеличивает выход подходящих изделий. 
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ANNOTATION 

 

The thesis was analyzed on the topic "Analysis of new directions for the creation 

of industrial microwave transistors". The aim of the work is to improve production 

CAD systems based on gallium arsenide in terms of significantly increasing parameters 

and improving their reproducibility.  

An original design and manufacturing technology of a powerful field-effect 

transistor has been developed, which allows the use of inclined metal deposition to 

ensure a fixed position of the gates between the start and the castings with the 

possibility of spontaneous shift and movement of the gates to the beginning of the 

transistor, which significantly increases the output of suitable devices. An original 

design, method of forming and manufacturing technology of the L–shaped gate has 

been developed, which is 2-3 times less than the resolution of the lithographic 

equipment used without increasing the resistance of the transistor gate, improves the 

characteristics of transistors and increases the output of suitable products. 
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КІРІСПЕ 

 

 

Аса жоғарғы жиіліктегі (АЖЖ) электрондық құрауышты базасы 

сұранысқа ие әзірлеу үшін үлкен санының радиоэлектрондық жүйелер. Сонымен 

қатар, әр түрлі қосымша талаптар үнемі электронды компоненттерге тікелей 

қойылады. Сондықтан қазіргі электрониканың негізгі міндеттерінің бірі 

жартылай өткізгіш құрылғылардың сипаттамаларын жақсарту болып табылады: 

олардың жылдамдығын, жұмыс жиілігін арттыру, шығыс қуатын арттыру, 

қуаттылықты арттыру, өлшемдерді азайту және т.б. олардың негізінде монолитті 

интегралды схемаларды (ВАС) құру да маңызды рөл атқарады.  

Соңғы жылдары элементтер базасының дамуындағы айтарлықтай 

прогреске қарамастан, бірліктерден жүздеген ГГц-ке дейінгі жиілік 

диапазонындағы негізгі белсенді элементтер галлий арсенидіндегі шоттки 

тосқауылымен (ШӨТ), a3v5 басқа қосылыстарымен және оларға негізделген 

әртүрлі гетероқұрылымдармен қалады. Мұндай транзисторлар термостабельді 

және АЖЖ диапазонда жоғары сипаттамаларға ие. Көбінесе олар 

гетеробиполярлы транзисторларға немесе бірқатар жиілік диапазондарындағы 

диодтардың әртүрлі түрлеріне қарағанда оларды қолдану тұрғысынан жан-

жақты болады. Сонымен қатар, өріс транзисторларының технологиясы оларды  

АЖЖ өндірісінің бір циклінде басқа элементтермен бір уақытта қалыптастыруға 

мүмкіндік береді.  

Осы саладағы көптеген әзірлемелер мен рекордтық нәтижелер туралы 

есептерге қарамастан, зертханалық үлгілер мен сериялық құрылғылар арасында 

айтарлықтай айырмашылық бар. Біріншісі ерекше қымбат және өнімділігі төмен 

жабдықтарда, сондай-ақ арнайы құрылымдарда жасалады. Өнеркәсіптік 

өндірісте бірінші орынға бірегей нәтижелер емес, репродукция шығады және 

параметрлердің тұрақтылығы, төмен құны, өте қарапайым және арзан жабдықта, 

қарапайым құрылымдарда және т. б.  

Дәл осы себептерге байланысты әлемдік нарықта негізінен қуатты өріс 

транзисторлары мен монолитті интегралды схемаларды жасайтын және 

шығаратын компаниялардың шағын тобы жұмыс істейді.   
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1 N - GAAS НЕГІЗІНДЕГІ ҚУАТТЫ СЕРИЯЛЫҚ ӨРІС 

ТРАНЗИСТОРЛАРЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН ЖАҚСАРТУ 

 

1.1 Транзисторлардың эксперименталды бақыланатын 

сипаттамаларының ерекшеліктері және оларды жақсарту жолдары 

 

 

Өріс эффектісі транзисторларының сипаттамаларына оңтайлы дизайн 

топологиясын және өндіріс технологиясын таңдаудан басқа, бастапқы 

эпитаксиалды құрылымның қасиеттері мен сапасы, мысалы, электрондардың 

қозғалғыштығы мен қанығу жылдамдығы, заряд тасымалдаушылардың 

концентрациясы, тыйым салынған аймақтың ені, гетеропереходтардың 

шекарасындағы аймақтардың жарылуы және т. б. қатты әсер ететіні белгілі.       

Өріс транзисторларының сипаттамалары және олардың репродуктивтілігі 

құрылымның негізгі қасиеттерімен ғана емес анықталады. Көбінесе жер бетінде, 

белсенді және буферлік қабаттарда және гетеропереходтардың шекараларында 

терең деңгейлердің болуы теріс әсер етеді [1-2]. Олармен вольт - амперлік 

сипаттамадағы (ВАС) гистерезис, жарыққа сезімталдық, температураның 

тұрақсыздығы және басқа да көптеген әсерлер байланысты. 

Гетеропереход шекарасындағы терең деңгейлер, тіпті жаппадағы өте үлкен 

теріс кернеулерде де, өріс эффектісі транзисторларының каналының 

қабаттасуының болмауына және олардың вольтамперлік сипаттамаларының 

қалыптан тыс көрінісіне әкелуі мүмкін [5]. Буфер қабатындағы терең деңгейлер 

және буфер мен белсенді қабаттың шекарасындағы электрондардың 

қозғалғыштығының төмендеуі [6] ШӨТ. Шу мен күшейту сипаттамаларына, 

оның шу деңгейіне әсер етеді [7]. Сонымен қатар, терең деңгейлер 

транзисторлардың шығу қуатын айтарлықтай төмендетеді[ 8-12], gm беріктігін 

және құрылғының ft тогының максималды жиілігін өзгертеді [13], пайда 

коэффициентінің күрт төмендеуіне және импульстік әсерлер кезінде шу 

коэффициентінің өсуіне әкеледі [14].  

Әрине, терең деңгейлермен байланысты физикалық әсерлерді зерттеу 

практикалық қолдану тұрғысынан маңызды. Терең энергетикалық күйлердің 

өріс транзисторларының сипаттамаларына және терең деңгейлердің пайда болу 

себептерін жою үшін арнайы шаралар қабылданған құрылымдық-технологиялық 

шешімдерге әсерін азайту жолдарын іздеу практикалық қызығушылық 

тудырады. [33] жұмысында буфер қабатындағы терең деңгейлердің 

транзисторлардың сипаттамаларына әсерін қаншалықты қарапайым түрде 

азайтуға болатындығы, ал қысқа жаппалармен буфер қабатының ағып кету 

токтарын едәуір азайтуға болатындығы көрсетілген. 

Әрқашан "идеалды" жартылай өткізгіш құрылымында допинг қоспасының 

концентрациясы төмендеген кезде электрондардың қозғалғыштығы артады деп 

саналады. Сондықтан, бір қарағанда, донорлардың концентрациясы 1016 см-3-тен 

аз транзистордың буферлік қабатында электрондардың қозғалғыштығы ND>1017 



 

11 
 

см-3 донорларының концентрациясымен белсендіге қарағанда едәуір жоғары 

болуы керек. Алайда, эксперимент бұл әрдайым бола бермейтінін көрсетеді. 1-1-

суретте n(y) электрондардың шоғырлануының таралуының және олардың P(y) 

қозғалғыштығының MOC әдісімен өсірілген n-GaAs қабатының қалыңды-

ғынатән тәуелділігі көрсетілген-гидридті эпитаксия. Нәтижелер қабатты 

химиялық өңдеумен бірге Ван-дер-Пау әдісімен "Клевер жапырағы" сияқты 

сынақ құрылымдарын қолдану арқылы алынды. Өтпелі аймақта нақты 

транзисторлық құрылымдардың белсенді – буферлік қабаты қоспалардың төмен 

концентрациясына қарамастан, электрондардың қозғалғыштығы белсенді 

қабатқа қарағанда әлдеқайда төмен болуы мүмкін, дегенмен кейде белсенді 

қабатқа қарағанда өтпелі аймақта қозғалғыштығы жоғары құрылымдар болады. 

Бұл аймақта ақаулардың көп жиналғанын көрсетеді. 

 

 
 

1.1 Сурет - Электрондардың қозғалғыштығы (1) мен концентрациясының 

(2) n-GaAs қабатының бетіне дейінгі қашықтыққа тәуелділігі. 

 

Көп жағдайда GaAs/AlXGa1-XAs негізіндегі гетероқұрылымдардың 

қасиеттері селективті допинг (СЛГ) үштік қосылыстағы және гетероөткізгіштік 

шекарасындағы терең деңгейлермен анықталады деп саналады. n-AlXGa1-XAs-

да терең деңгейлер DX орталықтары деп аталады, олардың табиғаты түпкілікті 

анықталмаған [2, 34]. DX орталықтары al (x 0.4 t) жеткілікті үлкен мазмұны бар 

донорлар AlXGa1-XAs қабатына тән, және олардың концентрациясы 

донорлардың концентрациясын немесе осындай қосылыстағы алюминийдің 

моль үлесін төмендетпестен өздігінен төмендей алмайды [35]. 

Бұл донорлар легирленген AlXGa1-XAs буферлік қабатын қолдану 

мүмкіндігін шектеу проблемасын тудырады, оның құрамында nGaAs каналының 

қабаты пайда болады. Бір жағынан, мұндай буфер ақаулардың субстраттан канал 

қабатына ауысуына айтарлықтай кедергі келтіреді, екінші жағынан ол 

ақаулардың бастауы бола алады. 



 

12 
 

Құрылымдағы электрондардың интегралды қозғалғыштығы (4÷5,8)•103 

см2/В•С T = 300 К және (5÷8) 103 см2/В•С температурада T = 77 k кезінде 

жетті.электрондардың беттік тығыздығының тиісті мәндері (1÷1,5) 1012 см-2 

және (0,8÷1) 1012 см-2 құрады. Ұзындығы (0,8÷1) мкм Жаппа ультрафиолет 

литографиясын қолдана отырып, GaAs жоғарғы қабатын берілген (жеткілікті аз) 

қалыңдыққа шығарғаннан кейін алдын-ала ашылған жерлерде пайда болды. СЛГ 

негізіндегі vach өріс транзисторларын зерттеу кейбір құрылымдарда жасалған 

барлық құрылғыларда немесе құрылымның бетінде жеткілікті үлкен аумақты 

құрайтын транзисторлар тобында ВАС 1-2 А-в суретте көрсетілген көрініске ие 

болуы мүмкін екенін көрсетті.олар арнаның толық қабаттасуының болмауымен 

және токтың нашар Басқарылуымен сипатталады (төмен беріктік). ВАС түрі мен 

СЛГ электрофизикалық параметрлері арасындағы Корреляция байқалмады. 

Ұқсас ВАС, соның ішінде Шубников-де-Гааздың айқын осцилляциялары, 

жоғары қозғалғыштығы және электрондардың беттік тығыздығы бар СЛГ-де 

пайда болған транзисторларда байқалды. Байқалған әсерлерді субстрат бойымен 

ағып жатқан токпен байланыстыруға болмайды, өйткені жеке мезаструктуралар 

арасындағы ток аз. 

 

 
  

1.2 Сурет - Кейбір гетероқұрылымдардағы өріс транзисторларының 

типтік вольт-Ампер сипаттамалары. Жаппадағы кернеу Uиз, В: 1 – 0, 2– 0.5, 3 – 

1, 4 – 1.5, 5 – 2. 

 

Бақыланатын заңдылықтарды түсіндіру, біздің ойымызша, егер в AlXGa1-

XAs немесе AlXGa1-XAs/GaAs гетероперезінің шекарасында терең деңгейлер 

болса, GL-де өріс транзисторының тогын басқару принципінде жатыр. Шынында 

да, егер терең деңгейлер болмаса, онда жаппадағы теріс кернеудің жоғарылауы 

ықтимал шұңқырдың түбіне қатысты AlXGa1-XAs өткізгіштік аймағының шетін 

"көтереді". Бұл жағдайда шұңқыр кеңейіп," таяз " болады, Ферми деңгейі 
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төмендейді, ал шұңқырдағы электрондардың беттік тығыздығы төмендейді. 

Осының арқасында бастауы мен ағызу арасындағы ток азаяды. Терең деңгейлер 

болған кезде, AlXGa1-XAsөткізгіштік аймағының шетін" көтеру " осы 

материалдың көп бөлігінде терең деңгейлер Ферми деңгейінен жоғары болады, 

яғни деңгейлердің көбеюі деңгей түріне сәйкес келетін заряд алады. . Бұл арнаға 

электрондардың қосымша ағынын тудырады, оның сарқылуына жол бермейді. 

Ұқсас жағдай терең деңгейлер гетероперезияның шекарасында орналасқан 

жағдайда да орын алады, бұл жағдайда Ферми деңгейінің төмендеуі олардың 

иондалуына әкеледі. Ұқсас жағдай бойлық өрістегі терең деңгейлердің иондалуы 

және (немесе) олардың соққы иондалуы кезінде байқалады. 

Осы болжамдарға тікелей растаутерең деңгейлердің сыйымды 

спектроскопиясы әдісімен әртүрлі ВАС түрлерімен ПТГСЛ зерттеуінде алынды. 

Шотки тосқауылының жоғалу бұрышының сыйымдылығы мен тангенсінің Uиз-

дің кері ығысу кернеуінің шамасына тәуелділігі алдын-ала бақыланды. Терең 

деңгейлердің спектрін өлшеу үшін u мәндерінің диапазоны таңдалды, онда 

арнаның анықталмаған бөлігіне қарсылықтың әсерін елемеуге болады. 

Терең деңгейлердің типтік спектрі 1-3 суретте көрсетілген. Ол 0,38 және 

0,42 эВ иондану энергиясымен деңгейлерге сәйкес келетін екі шыңнан тұрады, 

бұл кремний қоспаланған AlXGa1-XAs -тегі DX орталығының иондану 

энергиясымен жақсы үйлеседі. 

 

 
 

1.3 Сурет - Сыйымдылық спектроскопиясымен өлшенген терең 

деңгейлердің типтік спектрі. 

 

Кейбір өріс транзисторларының құрылымдарында иондану энергиясы 0,25 

эВ және концентрациясы(0,5÷1) 1016 см-3болатын деңгей де анықталды. Алайда, 

оның болуы транзисторлардың ВАС ерекшеліктерімен байланысты болмады. 

DX орталықтарымен басқа жағдай болды. Олардың әртүрлі 

транзисторлардың үлгілеріндегі концентрациясы 2·1016-дан 1018 см-3 -ке дейін 

өзгерді, бұл донорлардың концентрациясындағы айырмашылықтарға 

байланысты. Сонымен қатар, концентрацияның жоғарылауымен ВАС 
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формасының бұрмалануы байқалды – жаппадағы тұрақты кернеу кезінде канал 

тогы өсті, тік түсіп, каналдың қабаттасуы нашарлады. 

СЛГ-де терең деңгейлердің кеңістіктік таралуын талдау үшін олардың 

спектрлері Uиз -нің белгіленген мәні және толтыру импульстарының әртүрлі 

кернеу мәндерімен өлшенді. Осы импульстардың кернеуінің жоғарылауымен 

спектр шыңдарының амплитудасы қаныққан, бұл DX орталықтарының 

гетероперез интерфейсінің шекарасына жақын орналасуын көрсетті. 

Тәжірибелер n-GaAs белсенді қабаты бар,Белсенді қабатындағы 

электрондардың концентрациясы, n0=(1÷2)ˑ1017 қозғалғыштығы, белсенді 

қабаттың қалыңдығы d 02 мкм болатын Стандартты бір сатылы және екі сатылы 

ШӨТ-де жүргізілді. SI GaAs субстратында өсірілген , кедергісі ρ>106 Ом/см 

хроммен қоспаланған. канал қабаты мен субстрат арасында қалыңдығы 1-3 мкм 

болатын заңсыз буферлік қабат (n≤1ˑ1014cм-3)өсірілді. ШӨТ 50 Ом резистивті 

жолақ сызығына орнатылды. Құрылғы арқылы өтетін Ток 4 Ом кедергісінде 

өлшенді, ол бастауымен тізбектелген. Бір уақытта 10-8–10-5 с кернеудегі жалғыз 

импульстар немесе 0,1–10 Гц жиіліктегі импульстар сериясы ағын мен жаппаға 

берілді. Импульстердің жүру жиілігі төмен болып таңдалды, сондықтан 

импульстар арасындағы аралықта басып алынған тасымалдаушылар басып алу 

орталықтарынан толығымен кетіп қалды. ШӨТ-да туындайтын қармау әсерлерін 

тіркеу үшін ағынға Вольт-Ампер сипаттамасының омдық учаскесінде 

орналасқан амплитудасы бар әлсіз өрістің екінші импульсі берілді 

(эксперименттік түрде 0,5 В-тан аспайды); импульстар арасындағы аралық 

байланысты зарядтың релаксация уақытынан аз болды. 

1.4-суретте(а) жаппадағы әртүрлі кернеулерде алынған ШӨТ типтік вольт 

– Ампер сипаттамалары, ал 4-суретте B-транзистор арқылы өтетін екінші 

импульс тогының бірінші кернеуге сәйкес тәуелділігі көрсетілген. 
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1.4 Сурет - Vah өріс Транзисторы (A) және екінші импульстің I2 тогының 

U1 кернеуіне тәуелділігі, жаппадағы кернеулер кезінде алынған Uз = 0 (1), Uз=-

1 В (2), Uз=-2 В (3), Uз =- 3 В (4) (б). 

 

Статикалық доменнің пайда болуына байланысты ШӨТ қанықтыру пайда 

болатын кернеулерде [15] екінші импульс тогының төмендеуі байқалады, бұл 

каналдың төмен тұз кедергісінің жоғарылауымен байланысты. Жаппадағы 

кернеудің жоғарылауымен бұл әсерлер ағынды кернеулерде аз болады, бұл 

статикалық доменнің пайда болу ағынындағы шекті әлеуеттің төмендеуімен 

байланысты. 

Енді түсіру эффектілері ШӨТ параметрлерінің ауытқуына қалай әкелетінін 

қарастырайық, ол импульстердің қайталану жиілігіне (ВАС жиіліктік 

дисперсиясы деп аталатын) ВАС қанықтылығы мен қанықтылығының 

тәуелділігі түрінде көрінеді. 

Сонымен қатар, барлық құрылғылар үшін ВАС сызықтық аймағында 

жиілік дисперсиясының болмауы тән. Осылайша, статикалық Домен аймағында 

түсіру эффектілерінің даму процестері жиіліктің дисперсиясына және ШӨТ 

параметрлерінің уақытша ауытқуына жауап береді. 

 

 
 

1.5 Сурет - ШӨТ қанықтыру тогының жаппадағы кернеу кезінде алынған 

импульстердің жүру жиілігіне тәуелділігі Uз= 0 (1), Uз=-1 В (2), Uз=-2 В (3), 

Uз=- 3 В (4). 

 

Біз [15] сияқты, өріс транзисторларының параметрлерінің деградациясына 

әкелетін механизмдер оның жұмыс режиміне (статикалық, импульстік немесе 

АЖЖ режимге) тәуелді емес деп санаймыз. ШӨТ параметрлерінің дрейф 

механизмі оның АЖЖ тізбекте жұмыс істеуі кезінде жоғарыда сипатталғанға 
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ұқсас екенін көрсету үшін жаппаға 1 ГГц жиіліктегі және ұзақтығы 10 мкс 

болатын, ағынға берілетін импульстік кернеуге қатысты жылжытылған теріс 

кернеу импульстері берілді (1-6-суретті қараңыз). 

Жаппада сигнал болмаған кезде құрылғы арқылы өтетін ток импульсінің 

формасы (1-6 сурет, 2 қисық) ағынға берілетін кернеу импульсінің формасына 

сәйкес келді (импульстің амплитудасы 2 В-қа тең және ВАС-ның сызықтық 

бөлігіне сәйкес келеді). 

 

 
 

1.6 Сурет - Болған жағдайда ШӨТ арқылы өтетін токтың 

осциллограммасы (1) және (2) жиілігі 1 Гц импульстердің болмауы. 

 

Жаппаға теріс потенциал берілген кезде (1-6 сурет, 1 қисық) құрылғы 

арқылы өтетін ағын тогы төмендеді, ал жаппаға теріс потенциал берілгеннен 

кейін ағын тогы стационарлық мәнге баяу босаңсытады. Қуатын азайту кезінде 

АЖЖ-сигналдың уақытша дрейфі ток ағып кетпеген еді, бұл жұмыспен желілік 

учаскедегі ВАС. Айта кету керек n-GaAs, құрылымының қабаттары арқылы 

өтетін токтың өзгеруіне ұқсас тәуелділіктер канал – буферлік қабат – жартылай 

оқшаулағыш субстрат жұмыста да алынады [19] құрылымға 9,4 ГГц жиіліктегі 

АЖЖ сигнал әсер еткен кезде. 

Осылайша, АЖЖ тізбекте жұмыс істеу кезінде ШӨТ параметрлерінің 

уақытша ауытқуы каналда статикалық доменнің пайда болуымен байланысты, 

онда түсіру әсерлері дамиды, бұл канал қалыңдығының жергілікті 

модуляциясына әкеледі. 

Тәжірибелер n-GaAs эпитаксиалды құрылымдары негізінде жасалған 

(электрондардың концентрациясы n =(1÷2)ˑ1017 см-3 және эпитаксиалды 

қабаттың қалыңдығы d= 02÷03 мкм), жаппадағы Шоттки түйіспесі (ШӨТ) бар 

өріс транзисторларының үлгілерінде жүргізілді.SI GaAs субстратында 

өсірілген,Сr қоспаланған. Буферлік қабаты бар n=(1÷2)1014 см-3, d =1÷2мкм) және 

онсыз құрылымдар зерттелді. Өтпелі процестердің әсерін болдырмау үшін 

өлшеулер тұрақты токта жүргізілді. Құрылымдарды жарықтандыру қыздыру 

лампасынан 1,1 квант энергиясымен жарық беретін сүзгілер арқылы жүзеге 

асырылды ... 0,75 эВ. Квант энергиясының осы диапазонында жарықтандыруды 

таңдау келесідей. 
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 1) Тыйым салынған GaAs аймағының енінен кіші квант энергиясы бар 

жарық электронды тесік жұптарының пайда болуына әкелмейді, олардың ШӨТ-

Тегі үш негізгі ықтимал кедергілерге бөлінуі: Шоттки тосқауылы, эпитаксиалды 

қабат – буферлік қабат (немесе субстрат), эпитаксиалды қабат – беттік күйлер 

алынған нәтижелерді түсіндіруді қиындатады. 

2) Таңдалған жарық сәулесінің спектрлік диапазоны медианы 

эпитаксиалды қабаттың бетінде немесе көлемінде терең деңгейлерден 

қоздырады, бұл жоғарыда аталған өтулердің енінің өзгеруіне және канал 

қалыңдығының модуляциясына әкеледі. Еркін электрондардың жоғары 

концентрациясына байланысты арна қабатындағы тасымалдаушылардың үлесін 

елемеуге болады. 

3) [22,29,40] жұмыстарда құрылымдарды таңдалған толқын ұзындығының 

диапазонының жарығымен жарықтандыру кезінде тек теріс фотоөткізгіштік 

байқалады, бұл қоспалар деңгейлерінен тесіктер пайда болуымен байланысты. 

Бұл әсер оптоэлектронды АЖЖ құрылғыларды жасау кезінде қызықты болуы 

мүмкін. 

 Бастапқыда ауысу ерекшеленді, оның модуляциясы жарықтың әсерінен 

зерттелетін құрылымдардың фотосезімталдығына үлкен үлес қосады. 

Артқы жарық Шоттки тосқауылының әсерін болдырмағандықтан, жер үсті 

тосқауылы мен канал қабатының субстратпен шекарасындағы n-i ауысуының 

арасында таңдау жасау керек болды. Осы мақсатта ΔIФФото ағынының IТ 

қараңғы токқа қатынасының жаппадағы кернеуге тәуелділігі жойылды. Өлшеу 

құрылымдарда буферлік қабатсыз жүргізілді. Ағын–көз кернеуі әлсіз өрістер 

аймағындағы ВАС сызықты учаскесінде болды, сондықтан үлгіде күшті өріс 

домені анық болмады. 1.7-суретте бұл тәуелділік бар, ол жаппадағы кернеудің 

жоғарылауымен фотокөшірменің экспоненциалды өсуін көрсетеді. 
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1.7 Сурет - Тәуелділік салыстырмалы фототока ΔIФ / IТкернеу Uз арналған 

затворе ШӨТ. 

 

Мұндай тәуелділікті жаппадан тыс жерде пайда болатын беткі 

тосқауылдың модуляциясы бере алмайды. Сондықтан анықталатын рөл (n–i) - 

эпитаксиалды қабат – субстраттың зерттелетін құрылымдардың 

фотосезімталдығына ауысуы туралы қорытынды жасалды. Әлсіз өрістерде 

байқалған оң фотоөткізгіштік субстраттағы терең деңгейлерден тек 

электрондардың (тесіктер емес, [22, 40]) пайда болуын көрсетті. 

Келтірілген деректер айқындаушы рөлді (n–i) - осы үлгідегі ШӨТ 

үлгілерінің фотосезімталдық механизміндегі ауысуды куәландырады. 

Күшті электр өрістерінің арсенид-галлий құрылғыларының 

фотосезімталдығына әсерін анықтау үшін ВАС қараңғыда және жарықта 

түсірілді. ВАС-тың тән түрлері 1-8-суретте көрсетілген. Көріп отырғаныңыздай, 

әлсіз өрістер аймағында салыстырмалы фотоөткізгіштіктің оң мәні ВАС 

сызықтық аймағында байқалады. Сублиналық учаскеде және ВАС - ның 

қанықтыру учаскесінде салыстырмалы фотоөткізгіштік шамасының белгісі 

өзгереді–ол теріс болады, ал жаппадағы кернеудің жоғарылауымен теріс 

фотоөткізгіштік пайда болатын учаске ағынды кернеулердің төменгі мәндерінің 

аймағына ауысады. 

 

 
 

1.8 Сурет - Қараңғыда (тұтас қисықтар) және жаппадағы кернеулер 

кезінде (үзік сызық) Uз = 0 В (1), Uз = -0,5 В (2), Uз =-1 В (3), Uз = -1,5 В (4); Uз = 

-2 В (5). 

 

Осылайша, фотоөткізгіштік белгісі [22, 40] жұмысында болжанғандай, 

бөлу шекарасындағы орталықтардың түріне емес, канал қабатындағы өрістің 

көлеміне байланысты болады. 
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ВАС түріне сәйкес (1-8 суретті қараңыз) салыстырмалы Фото өткізгіштік 

белгісінің өзгеруі канал қабатында күшті электр өрісінің Домен үлгісінің пайда 

болуымен байланысты деп болжауға болады. 

Мұндай құрылымдарды зерттеу үшін таңдау, бір жағынан, өрістің ұқсас 

таралуына байланысты ШӨТ Каналында болып жатқан процестерді 

модельдеуге, екінші жағынан, потенциалдың таралуын тікелей өлшеуге 

мүмкіндік берді. 1-9,а суретте ШӨТ-ге ұқсас тұрақты токпен түсірілген 

зерттелген құрылымдардың ВАС көрсетілген (1.8 сурет). 

 

 
 

1.9 Сурет - Жарықтандырылған (нүктелі) және жарықтандырылмаған 

(қатты сызық) планарлық диодтардың ВАС. 

 

Күшті өрістер аймағындағы теріс фотоөткізгіштік үлгідегі статикалық 

доменнің пайда болуымен байланысты, бұл эпитаксиалды қабат бойымен 

потенциалдың таралуын зондтық өлшеу нәтижелерімен көрсетілген (1-10 сурет). 

Өлшеулер 5 мкм рұқсаты бар нүктелі гальваникалық зондпен жүргізілді. 

Статикалық Домен аймағында жарықтандыру нәтижесінде арнаның кеңеюі 

үлгінің қалған бөліктеріне қарағанда басқаша жүреді, өйткені оған статикалық 

доменнен артық электрондардың енуіне байланысты терең деңгейлердің 

толтырылуы өзгереді [24]. 
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1.10 Сурет - Қараңғыда (қатты сызық) және жарыққа ұшыраған кезде 

(нүктелі сызық) үлгінің ұзындығы бойынша потенциалды бөлу. Үлгідегі кернеу 

теріс фотоөткізгіштігі бар учаскеге сәйкес келеді. 

Сондықтан, үлгідегі орташа кернеулерде (егер таңдалған жұмыс нүктесі 

оның қанығу аймағынан алыс болса және үлгі арқылы өтетін токтың Домен 

кернеуіне тәуелділігі айтарлықтай болса), артқы жарықтан туындаған арнаның 

біркелкі емес кеңеюі Домен мен үлгінің қалған бөлігі арасындағы қараңғыда 

пайда болған динамикалық тепе-теңдік күйін бұзады. Бұл кернеудің қайта 

бөлінуіне әкеледі және тепе-теңдіктің жаңа күйі статикалық доменнен тыс 

өрістің мәні аз болған кезде, демек, 1-10 суретте айқын көрінетін токтың мәні 

төмендеген кезде орнатылады. 

 

 

1.2 Контактілердің сапасын жақсарту және ақаулардың 

транзисторлық құрылымдардың құрылымдық элементтерінің 

сипаттамаларына әсерін азайту  

 

 

Шоттки кедергісі бар өріс транзисторларында интегралды схемалардың 

белсенді элементтерін құрудағы негізгі проблемалардың бірі олардың 

сипаттамаларының репродуктивтілігін арттыру болып табылады. Өріс 

транзисторларының сапасын анықтайтын маңызды факторлар-бұл қарсыласу 

және байланыс сапасы, эпитаксиалды құрылымның қабат ақауларына 

сезімталдығы [41,42]. Атап айтқанда, жаппа электродына оның омионды 

кедергісі ғана емес, сонымен қатар Шотткидің контакт сипаттамаларының оның 

ауданы бойынша біркелкілігі, яғни Шотткидің құрылымы мен байланыс 

технологиясының сапасы өте маңызды. Сонымен, қуатты транзистордың 

дамыған перифериясымен кіріктірілген электр өрісінің кернеулігі жоғарылаған 
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(мысалы, жаппа негізінің ағындық және шығу шекараларындағы) немесе беткі 

күйлердің тығыздығы жоғары жергілікті аймақтар сияқты іс жүзінде көрінбейтін 

ақаулардың пайда болуы тесілген кернеулердің төмендеуіне әкелуі мүмкін. 

Сонымен қатар, көбінесе жаппа енінің ақау мөлшеріне үлкен қатынасына 

байланысты көшкін тогының пайда болуы қайтымсыз жылу бұзылысының 

дамуын тез ынталандыруы мүмкін. Мұндай ақаулардың пайда болу себебі жою 

процесі аяқталғаннан кейін бетінде қалған әртүрлі заттар болуы мүмкін. 

Мысалы, GaAs бетінде фоторезист пайда болғаннан кейін қалыңдығы 5 нм-ге 

дейінгі көміртекті пленка қалуы мүмкін [43]. Мұндай бетке металды бүрку 

шоттки тосқауылының идеалды емес коэффициентінің өсуіне әкеледі [43,44]. 

Жұмысты жақсарту үшін [43] бұл пленканы GaAs бетін химиялық өңдеу арқылы 

алып тастау ұсынылады. Бұл жұмыста [45] GaAs бетін көміртегі ластануынан 

тазарту үшін ШӨТ технологиясында химиялық өңдеуді қолдану мүмкіндігі 

талданады.  

Омионды байланыстарға қойылатын негізгі талаптар төмен қарсылық, 

өндірістегі параметрлердің репродуктивтілігі және пайдалану кезінде олардың 

сипаттамаларының ұзақ мерзімді тұрақтылығы болып табылады. 

Төмен қарсылық (нақты кедергісі ~10-6 Ом·см2) омдық ағынды 

контактілерде, өріс транзисторларының шығу тегі N-GaAs эвтектикалық AuGe 

және Ni қорытпаларын балқыту арқылы қол жеткізіледі. Электр өткізгіштігін, 

коррозияға төзімділігін арттыру және жұқа Auge/Ni қабатына сымдардың қосылу 

жағдайларын жақсарту үшін қалың алтын қабаты шашыратылады.  

Бұдан әрі омионды, контактілер үшін диффузиялық тосқауыл ретінде 

пайдалануға перспективалы үміткерлердің бірі - лантан гексаборидін зерттеу 

нәтижелері ұсынылады [53] 

ВАС ШӨТ зерттеулері титан мен Алтынды тұндырмас бұрын GaAs 

қосымша химиялық өңдеулерін енгізу идеал коэффициентінің өсуіне және төмен 

ағып кетудің пайда болуына әкелетінін көрсетті (1-11 сурет). 5 және 6-

тәсілдермен өңделген үлгілер 3 және 4-тәсілдерге ұқсас нәтижелерді көрсетті. 

Металл-жартылай өткізгіш интерфейсінің құрамын зерттеу бұл нашарлауды 

GaAs бетіндегі көміртектің көп мөлшерімен байланыстыруға мүмкіндік береді 

(1-12 сурет). Оның ластануының екі жолын ажыратуға болады-пайдаланылған 

ерітінділерден көміртектің тұндырылуы немесе фоторезистің жойылуы. 
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1.11 Сурет - GaAs бетінің өңделуінің Шотки тосқауылының ВАС – на 

әсері: 1 – 1 – әдіс бойынша; 2 - 2-әдіс бойынша; 3-3-әдіс бойынша; 4-4-әдіс 

бойынша. 

 
 

1.12 Сурет - Металдандыру жаппасындағы элементтерді бөлу 

профильдері. 

 

Химиялық өңдеулердің фоторезист қабаты бар немесе жабындысы жоқ 

GaAs бетіне әсері бойынша жүргізілген салыстырулар (1-кестені қара) 

ластанудың негізгі бастауы фоторезист болып табылады деген қорытынды 

жасауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, фоторезисттің көрінетін бөлігінің 

шетіне жақындаған кезде бетіндегі көміртегі мөлшері артады, бұл маңызды, 

өйткені қазіргі ШӨТ жаппа негізінің ұзындығы 1 мкм-ден аз, сондықтан 

химиялық өңдеу кезінде реакция өнімдерін алып тастау қиын. 

 

1.1 Кесте -  Химиялық өңдеудің GaAs бетінің құрамына әсері.  

Ga/As C/C0 

 

Өңдеу 

әдісі 

 

УНФ-1 

фоторезистінің 

суреті бар 

 

фоторезистсіз 

УНФ-1 

фоторезистінің 

суреті бар 

 

фоторезистсіз 

1 1,2 1,2 1,0 1,0 

2 1,0 1,0 1,3 0,9 

3 1,2 1,0 1,4 0,9 

4 1,0 1,0 1,6 1,0 

 

 

1.3 Диффузиялық кедергі енгізілген кезде GaAs өріс 

транзисторларының омдық контактілерінің сапасын жақсарту  

 

 

Қарсылықты азайту мақсатында GaAs-қа Ge-нің көбірек енгізілуіне ықпал 

ететін Ni қабаты GaAs бетіне жұқа қабатпен жағылды [58]. 



 

23 
 

 

 
(б) 

1.15 Сурет - Транзисторлық құрылымдардың топологиясы (а) және 

омионды байланыстардың тестілері (б). 

 

Ni/AuGe/LaB6/Au омдық байланыс қабаттарын бүрку бірыңғай 

технологиялық процесте жүргізілді. Ni (5-6 нм), эвтектикалық қорытпа AuGe 

(40-50 нм) және Au (300-400 нм) резистивті қыздыру әдісімен шашыранды, LaB6 

(100-150 нм) - электронды сәуле. Шашыратылған материалдардың қалыңдығы 

және оның процестен процеске көбеюі резистивті сенсорлардың көмегімен 

бақыланды. Омдық түйіспелерді балқыту Н2 ағынында 410° С температурада 30 

с (қыздыру және ұстау) және тез салқындату (пластиналарды 1-2 с ішінде 

балқытқаннан кейін пештің суық аймағына ауыстыру) кезінде жүргізілді. 

 

1.2 Кесте -  Диффузиялық тосқауылмен және онсыз байланыс 

параметрлері. 

Омионды байланыс 

қабаттарының 

құрамы 

Қарсылық, 

Ом·см2 

Омионды байланыс бетінің 

элементтік құрамы, массалық%. 

Au  Ga  C, O және тб.  

Ni/AuGe/LaB6/Au  1·10-7  97  -  3  

AuGe/Ni/Au  1·10-6  76  20  4  

 

1.2-кестеден ОМ контактілерін дәстүрлі металдандыру байланысқа көбірек 

қарсылық беретінін және контакт бетінде Ga бар екенін көруге болады. Бұл Ga-

ның GaAs-тан алтынның жоғарғы қабаты арқылы көшуіне байланысты, ал LaB6 

бұл құбылысқа кедергі келтіреді. 
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1.16 Сурет - Au/Ni/Auge-GaAs (а) және Au/LaB6/AuGe/Ni–GaAs (б) 

металдандыру жүйелерінің омдық байланыс элементтерінің Оже–профильдері. 

 

Омионды контактілері бар үлгілер жоғары температурада тұрақтылық 

үшін зерттелді. Үлгілерді 200° С температурада 6 сағат бойы қыздыру екі 

жағдайда да кедергіні өзгертпеді, алайда LaB6 - диффузиялық тосқауылсыз 

контактілердегі беттің жай-күйі Ga-ның 60% - ға дейін ұлғаюы есебінен 

айтарлықтай нашарлады (au бойынша Жанасу бетінің құрамы тек 36% - ға тең 

болды). 1-17 суретте көрсетілген 350° C температурада омионды байланыстарды 

жылыту нәтижелері бойынша алғашқы 6 сағат ішінде қарсылықтың 

салыстырмалы түрде тез өсуі байқалады, содан кейін баяу өсудің ұзақ кезеңі 

жүреді. 45 ° C температурада 350 сағаттан кейін байланыс кедергісі 5,5·10-7 

Ом·см2-ден аспайды, бұл GaAs-тан Ga көші-қонын және Au-ның GaAs қабатына 

кері қоныс аударуын тежейтін LaB6 қабатының жеткілікті тиімділігін көрсетеді. 
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1.17 Сурет - Ni/AuGe/LaB6/Au металдандыру жүйесіне негізделген омдық 

байланыстардың кедергісінің 350°C температурада уақытқа тәуелділігі. 

 

Осылайша, гексаборид лантан қабаты негізінде диффузиялық кедергі - C 

жаңа ШӨТ Ni/AuGe/LaB6/Au омдық байланыстарды қалыптастырудың 

технологиялық процесі жасалды, ол төмен байланыс кедергісін және омдық 

байланыстардың жоғары жылу тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 

Осылайша, ШӨТ–де металл-жартылай өткізгіштің интерфейсінде 

көміртектің көп мөлшері болған кезде транзистор параметрлерінің уақыт өте 

келе ауытқуы да байқалуы мүмкін, ол ВАС тұрақсыздығы түрінде де, Шоттка 

кедергілерінің ВАС ағып кету тогының жоғарылауы түрінде де көрінеді. Сұйық 

фазалық реагенттерде химиялық өңдеулерді жүргізу кезінде Шоттки контактісін 

металдандыруды қалыптастыру алдында GaAs бетінің көміртегімен ластануы 

байқалады, бұл негізінен фоторезистті жергілікті Жою сатысында орын алады. 

Зерттеу нәтижелері "металл – жартылай өткізгіш"түйіспелері мен 

шекараларының жақсы сапасын қамтамасыз ету үшін резисттен босатылған 

галлий арсенидінің бетін қосымша тазарту қажеттілігі туралы қорытынды 

жасауға мүмкіндік берді. Бұл өңдеулер (резист терезелеріндегі GaAs бетін 

мұқият тазарту) жақсы және тұрақты электр түйіспелерін алуға мүмкіндік береді, 

содан кейін Транзисторлар мен әртүрлі монолитті интегралды схемаларды 

өндірудің технологиялық бағыттарына бірқатар қосымша операциялар енгізілді. 

Лантан LaB6 гексаборидіне негізделген диффузиялық кедергісі бар 

омионды контактілерді арсенид-галлон транзисторларының шығу тегі мен 

ағындарының омионды контактілері үшін металдандыру қасиеттері, сондай-ақ 

осындай контактілерді қалыптастыру технологиясы қарастырылады. GaAs 

бетінде пайда болған Ni/AuGe/LaB6/Au омдық Контактілерге арналған 

металдандыру жүйесі төмен қарсылыққа ие (1ˑ107Ом·см2) және жоғары 

температурада (300° C) тұрақтылыққа ие. Осылайша, төмен байланыс кедергісін 

және жоғары жылу тұрақтылығын қамтамасыз ететін ШӨТ үшін 

Ni/AuGe/LaB6/Au лантан гексаборидіне негізделген диффузиялық кедергі бар 

омдық контактілердің жаңа түрін қалыптастырудың технологиялық процесі 

жасалды. 

 

 

1.4 Еңіс тозаңдату тиек дала транзисторларда 

 

 

АЖЖ өріс транзисторларының негізгі параметрлерінің бірі-пайда, Шу, 

шығыс қуаты, тиімділік және жұмыс жиілігі диапазонының ені. 

Транзисторды жасаудың дамыған және оңтайландырылған 

технологиясымен негізгі параметрлер толығымен жартылай өткізгіш 

құрылымымен, транзистордың негізінің ұзындығы мен жаппасының енімен, 
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оның кедергісімен, бастапқы Жаппаның кедергісімен, тесілген кернеулермен 

анықталады.  

Жоғарыда көрсетілген жақсы параметрлерді алу эпитаксиалды 

құрылымды да, транзистордың өзін де өндірудің құрылымдық және 

технологиялық ерекшеліктерімен қамтамасыз етіледі. Жаппаның дизайны мен 

технологиясымен және оның бастауы мен ағызу арасындағы орналасуымен 

байланысты ерекшеліктер ерекше орын алады. 

Эпитаксиалды құрылымның параметрлерінен басқа, пайда мен шу деңгейі 

негізінен жаппа негізінің ұзындығына және оның қарсылығына байланысты – 

жаппа негізі неғұрлым қысқа болса және жаппаның кедергісі аз болса, соғұрлым 

жоғары және шу деңгейі төмен болады. Бұл ретте, шамасы шығу қуаты АЖЖ 

ШӨТ, бәрі ұзындығының әрбір жеке секциялар жаппашалар мен олардың санын 

анықтайтын шамасын максималды ток ағып.  

Транзистордың жаппа параметрлеріне қойылатын талаптар қайшы 

келетінін ескеріңіз. Сонымен, жаппа негізінің ұзындығы төмендеген кезде оның 

омдық кедергісі кері пропорционал өседі. Құрылғының сипаттамаларының күрт 

нашарлауын болдырмау үшін, аяқтың кішкентай биіктігінде және жаппа 

негізінің ұзындығында (шамамен төрттен микрон немесе одан аз), қуатты АЖЖ 

пештерде Т - тәрізді жаппа [28] қолданылады, ондакедергісін азайту үшін 

жаппатың аяғындағы көлденең қимасы шамамен 1 мкм болатын шляпалар 

қосымша қалыптасады. 

Транзистордың ену кернеуі, өз кезегінде, көптеген факторларға 

байланысты: эпитаксиалды құрылымның дизайны және транзистордың өзі, 

жаппаның ұзындығы, жаппаның көлденең қимасының геометриясы, жаппаның 

электродының шығу тегі мен ағынына қатысты орналасуы, бетінің жағдайы, 

диэлектрлік қабаттардың қалыңдығы және т.б. ену кернеуін жақсарту және 

жаппалардың біркелкілігін жақсарту үшін Батыс фирмаларының бірқатары тіпті 

жаппаның "жануы" деп аталады.  

Тереңдетілген ойықтағы жаппаны біріктіру және орналастыру дәлдігі 

мәселесін өзін-өзі орналастыру әдісін қолдану арқылы шешуге болады [2], онда 

жаппа негізінің астындағы ойықтың пайда болуы және Жаппа электродының өзі 

сол масканы қолдана отырып қалыптасады. Әдетте субмикрондық өлшемдері 

бар элементтерді қалыптастыру үшін электронды литография (ЭЛЛ) 

қолданылады. ЭЛЛ резистінің жоғары энергиялы электрондармен әсер ету 

процесінің бір ерекшелігі-жақындық эффектісі [17], бұл Элле резист қабатының 

төменгі бөлігі жартылай өткізгіш бетінен шағылысқан және шашыраған 

электрондардың әсерінен экспозицияның үлкен мөлшерін алатындығында 

көрінеді. Осылайша, аллрезист қабатында субмикрондық сызбалар пайда болған 

кезде, резист қабатының төменгі бөлігіндегі терезенің өлшемі жоғарғы бөлікке 

қарағанда үлкен болады. Сонымен, электр резисторында сіз теріс көлбеу 

бұрышы бар бүйір қабырғаларды жасай аласыз (1.18 сурет). 
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1.18 Сурет - Электрондық литографиядан кейін резистің бүйір 

қабырғаларының профилі. 

 

ЭЛЛ-резист терезесіндегі бүйір қабырғалардың мұндай профилі 

"жарылғыш" литография арқылы металл электродтардың пайда болу процесін 

жеңілдетеді. Бұл әдіспен электродтар резиста қабатында өрнегі бар жартылай 

өткізгіш табаққа металдарды бүрку арқылы түзіледі. Содан кейін резист 

еріткіште өңдеу жүргізіледі, онда жартылай өткізгіштің бетіне қолданылатын 

металл қабатының бір бөлігі онда қалады, ал металл қабатының басқа бөлігі 

резисттің бетінде резист еріткіште ісінген кезде алынып тасталады, жартылай 

өткізгіштің бетінен бөлінеді. 

 

 
1.20 Сурет - Ішкі ойық пен жаппаны қалыптастыру кезінде өзін-өзі 

ауыстыру. 

 

Динамикалық сипаттамаларды жақсарту үшін қуатты транзистордың 

құрылымын қалыптастыру кезінде жаппаны белгілі бір қашықтықта көзге қарай 

жылжытатындай етіп ойыққа салған жөн. Жеткіліксіз ығысу кезінде бастапқы 

жаппаның жеткілікті төмен кедергісі алынбайды, егер көзге тым көп ығысу 

болса, жаппа мен көз арасындағы тесілген кернеу азаяды, ал тым аз қашықтықта 

сыну кернеуі қолайсыз төмен мәнге жетуі мүмкін. 

Егер жаппаны қалыптастыру кезінде бүрку процесі белгілі бір бұрышта 

жартылай өткізгіш субстрат жазықтығына бағытталған болса, жаппаның қажетті 

жылжуын жүзеге асыру мүмкін болады, ал ойықта пайда болған Жаппа 
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жартылай өткізгіш пластинаның жазықтығы мен Шашыратылған металдың 

ағыны арасындағы бұрышпен анықталатын қашықтыққа дұрыс бағытта 

жылжиды. Егер сіз бүріккіш металдың бастауын және субстратты субстрат 

жазықтығы мен шашыратылған металл ағынының арасында белгілі бір және 

үнемі қайталанатын бұрыш болатындай етіп орналастырсаңыз, онда ойықтағы 

жаппаның ығысуы да тұрақты және қайталанатын болады (1-21 сурет). 

 

 
 

1.21 Сурет - Жаппа электродты жартылай өткізгіш субстрат жазықтығына 

бұрышпен бүрку. 

 

Жаппа металын "бұрышпен" шашыратудың бұл әдісі өріс АЖЖ 

транзисторлардың дәстүрлі тарақ құрылымын жасау үшін қолданылмайды, онда 

көздер мен ағындардың электродтары кезектеседі, ал олардың арасында 

жаппалардың бір бөлімі орналасқан, өйткені жаппаның бір бөлімі көзге қарай 

жылжытылған кезде, екіншісі, келесі көрші Жаппа бөлімі ағынға қарай 

жылжиды.  

Қуатты АЖЖ ШӨТ дизайны дәстүрліден ерекшеленеді. Бұл дизайнның 

мәнін 122б суретімен түсінуге болады, онда ол дәстүрлі дизайнмен 

салыстырғанда келтірілген (1-сурет-22а). 

 

 
 

1.22 Сурет - Қуатты ШӨТ құрылымы. "а" – дәстүрлі конструкция, " б " - 

әзірленген конструкция. 

 

1-22Б суретте көрсетілген ШӨТ конструкциясы транзистор каналында 

жаппаны көлбеу металдандыруды бүрку арқылы қалыптастырыңыз. 
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Нәтижесінде, жаппаның әр бөлімі каналдың ойығында көзге қарай жылжиды, 

бұл көздің кедергісін азайтуға, қанықтыру кернеуін азайтуға, стокзатордың 

тесілген кернеуін арттыруға және сол арқылы транзистордың пайдасы мен 

тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Алайда, Шоттки кедергісі бар АЖЖ өріс транзисторының бұл дизайны 

бірқатар кемшіліктерге ие, атап айтқанда:  

- біріншіден, B+ - бомбалау ( B+ -SI GaAs) арқылы пайда болатын жартылай 

оқшауланған галлий арсенидінің ауданы өте аз болған кезде, осы аймаққа 

бөлінген көрші шығу электродтары арасында ағып кету тогының жоғарылауы 

байқалады. Бұл электродпен басқарылмайтын ағынды токтың пайда болуына 

әкеледі, нәтижесінде пайда, шығыс қуаты және тиімділік коэффициенті 

төмендейді,  

- екіншіден, бастауы-ағызу электродтары арасында жасалған Жаппаның 

жеке бөліктері бар ойықтардың кейбір өлшемдерінде тесілген кернеудің 

төмендеуі, демек, шығыс қуатының төмендеуі байқалады.  

Құрылымдық элементтерді оңтайландыру арқылы сіз осы проблемалардың 

пайда болуын болдырмауға болады. Тәжірибе көрсеткендей, құрамдас емес 

жаппаны қолданған кезде (мысалы, тікбұрышты немесе трапеция тәрізді қимасы 

бар) құрылымдық элементтердің келесі өлшемдерін қамтамасыз еткен жөн. 

Галлий арсенидінің В+ - жартылай оқшауланған аудандары ені 46 мкм-ге тең 

болуы тиіс; бастауы-ағысы электродтарының жұптарындағы ойықтар ені 0,2-0,3 

мкм-ге тең тереңдікте 0,9-1,3 мкм-ге тең болуы тиіс; жаппаның бірлі-жарым 

секциялары (негізінің ұзындығы 0,7 мкм-ден аспайтын) шығу және ағын 

электродтары жағынан жыралардың шетінен тиісінше 0,1-0,3 және 0,5-0,7 мкм-

ге тең қашықтықта орналасқан [13]. 

Шоттки кедергісі бар осындай қуатты АЖЖ өріс транзисторында ngaas 

белсенді қабатында жасалған қалыңдығы 0,1-0,3 мкм көздің және ағынның 

омионды байланыстарын қалыптастыру үшін n+ -GaAs қабаты болуы мүмкін (1-

22 суретті қараңыз).  

  

 

 

1.23 Сурет - Фрагмент қуатты АЖЖ өрістік транзистордың с тосқауыл 

шоттки диодтары. 

 

1-Жартылай оқшаулағыш галлий арсенидінің субстраты (SI GaAs); 2-

Белсенді қабат; S, G, D-көздің, жаппаның, ағынның электродтары; 3-жартылай 
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оқшаулағыш галлий арсенидінің B+ -SI GaAs B+ -SI GaAs аймақтары ; 4-арналар; 

5-ойықтар; 6 - бірлі-жарым секция тиек бастап прямоугольным қимасы. 

Зерттеу үшін транзисторлардың бірқатар эксперименттік үлгілері 

жасалды. Шоттки тосқауылы бар қуатты АЖЖ өріс эффектісі Транзисторы ngaas 

заңсыз буферлік қабаты бар n- GaAsжәне n GaAsбелсенді қабаты бар, қалыңдығы 

0,4 мкм-ден аспайтын және донорлардың қоспалық қоспасының концентрациясы 

3х1017см3 аспайтын арсенид галлий SI GaAs жартылай оқшаулағыш 

субстратында жасалды. 

Транзистор И-З-С секциялар жиынтығы түрінде жасалады, мысалы, шығу, 

Жаппа, ағызу (И-З-С) электродтарының екі ауыспалы тізбегінен тұрады. Бұл 

ретте И-З-С секцияларының арасында ені 5 мкм-ге тең галлий 3 жартылай 

оқшаулайтын арсенидінің B+ -SI GaAs аудандары қалыптасқан. Әр бөлімде шығу 

тегі мен ағызу электродтары арасында 4 каналдары 5 ойықтары бар. Ойықтардың 

ені - 1,1 мкм, тереңдігі-0,25 мкм. 5 ойықтарда негізінің ұзындығы 0,7 мкм-ден 

аспайтын 6 жаппаның жеке секциялары орналасқан. 6 жаппаның секциялары 5 

жырашықтардың шетінен 0,2 және 0,7 мкм-ге тең қашықтықта шығу және ағу 

электродтары жағынан орналасқан (1-23-суретті қара). 

Ұқсас осы транзистором дайындалды қуатты АЖЖ өрістік транзисторлар 

бастап тосқауыл шоттки диодтары, бірақ басқа мағынада енін облысы B+ -SI 

GaAs 3. Сондай-ақ, 5 ойықтардың ені мен тереңдігі, 5 ойықтардың шетінен 

бастап, сәйкесінше, бастапқы талаптарда көрсетілген және олардың шегінен 

шығатын 6 Жаппаның жеке бөлімдері орналасқан көздер мен ағындардың 

электродтары жағынан қашықтық өзгертілді. 

Жартылай оқшаулағыш төсемнің бет жағына бұрыштың берілген шамасын 

көз электродына қарай жартылай оқшаулағыш төсемнің бет бетінің және 

тозаңдатылатын металл бастауынің немесе металдар жүйесінің өзара және тиісті 

орналасуы арқылы қамтамасыз етеді.  

Металлды немесе көз бен ағын аймағында омионды байланыс түзетін 

металл жүйесін және жаппа аймағындағы Шотткий кедергісін тозаңдату көз 

материалының электронды-сәулелі булануымен жүзеге асырылады. 

Жартылай оқшаулағыш төсемнің беткі беті мен тозаңдатылатын металдың 

немесе металдар тобының бастауы арасындағы қашықтық 400 мм-ден кем, 

жүргізілетін технологиялық процестердің нашарлауына әкелетін тозаңдату 

бұрышының ұлғайып шашырауына байланысты жол берілмейді, ал 700 мм - ден 

астам-технологиялық жабдықтың мүмкіндіктерімен шектеледі. 

1-24-суретте жаппаны металдандыруды көлбеу бүрку әдісімен ШӨТ жасау 

нұсқасы көрсетілген. Онда жаппаның бастапқы секторындағы жартылай 

оқшаулағыш субстраттың алдыңғы бетіне бұрыштың көрсетілген мөлшері 

эпитаксиалды құрылымның тозаңданатын металдың бастауыне қатысты 

орналасуы арқылы қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, бастапқы 

электродтардың әр жұпында шашыраудың бастапқы секторындағы аталған 

бұрыш ағынды сектордағы ұқсас бұрыштан 340-қа асады. Бүрку канал енінің 

бағытына перпендикуляр жүзеге асырылады. Құрылымның алдыңғы беті мен 
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шашыратылған металдың немесе металл жүйесінің бастауы арасындағы 

қашықтық 500 мм құрайды. 

 

 
 

1.24 Сурет - Көлбеу бүрку арқылы жаппаны қалыптастыру. 1n-

GaAsэпитаксиалды қабаты бар SI GaAsсубстраты; 2 және 3 – сәйкесінше: шығу 

және ағызу электродтары; 4 – канал, 5 - жаппаның электродының астындағы 

қайнар бастауы мен ағызу арқылы балдың ойығы; 6 - жаппаның бір бөлімі; 7 - 

субстраттың беткі қабатына дейінгі бұрыштар (сәйкесінше λ және ß); 8-

бүріккіш металдың немесе металдар тобының бастауы. 

 

Жаппаның металдандыру үшін көлбеу бүрку әдісімен бірқатар 

транзисторлар жасалды. ШӨТ n-GaAsбуферлік қабаты бар галлий 1 арсенидінің 

жартылай оқшаулағыш субстратында өсірілген белсенді n-GaAs қабатының 

алдыңғы бетінде жасалды. Белсенді қабат қалыңдығы 0,3 мкм болды, 

донорлардың қоспалаушы қоспасының концентрациясы 4×1017 см3 аспайды. 

Транзисторда 2-ші электрод, 3-ші Жол, олардың арасында 4-ші канал, 5-ші 

ысыма электродының астына 6 канал болды. 

Ойықтардың ені - 1,1 мкм, тереңдігі-0,15 мкм. 5 ойықтарда ұзындығы 0,7 

мкм-ден аспайтын 6 жаппаның жеке секциялары орналасқан. Бұл жағдайда 6 

жаппаның жеке бөліктері 2-ші электродқа қарай жылжиды.  

Транзисторларды жасау кезінде келесі операциялар тізбегі орындалды: 

- жартылай оқшаулағыш субстраттың алдыңғы бетінде 1, литография 

процестері арқылы омионды байланыстар топологиясын қалыптастырады,  

- содан кейін Алтын-германий-никель-алтын металл жүйесінің вакуумдық 

тозаңдануы бойынша 2 және 3 ағынды және бастапқы электродтар жасалады 

және сонымен бірге олардың арасында 4 каналды құрайды,  

- галлий арсенидінің жартылай оқшауланған субстратын литография және 

ұсақ ою арқылы, содан кейін бор иондарымен бомбалау арқылы меза 

құрылымдары пайда болады, оларда транзистордың барлық бөлімдерінің 

құрылымдық элементтері орналасқан,  

- Резиста қабатында ЭЛЛ әдісімен жаппатар топологиясының суретін 

қалыптастыру арқылы n-GaAs 4 Белсенді қабатын өңдеу арқылы Шоттканың 
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байланысын құрайтын жаппатардың электродтары үшін 5 ойықтар пайда 

болады, 

- Шоттка 6 түйіспесін құрайтын жаппалардың электродтарын 

қалыптастырады, ол үшін тозаңдатылатын металдың немесе металдар жүйесінің 

бастауыне қатысты галлий арсенидінің жартылай оқшаулағыш төсемінің 

алдыңғы бетін жаппаның бастапқы секторында 1070-ке тең бұрышпен 

бағдарлайды, бұл ретте осы бұрыштың артуы стоков секторындағы ұқсас 

бұрышқа қатысты 340-ты құрайды-7 λ және ß тиісінше,  

- Шоттка контактісін құрайтын металдар жүйесін шашыратыңыз, мысалы, 

титан-алюминий-титан,  

- пассивті диэлектриктің үлгісін қалыптастырады,  

- литография және алтынның жергілікті гальваникалық тұнбасы арқылы " 

әуе көпірлері "мен байланыс алаңдарын дайындайды,  

- галлий арсенидінің жартылай оқшаулағыш субстратының артқы бетін 

тегістеу және жылтырату белгілі әдістермен оның қалыңдығын берілген мәнге 

дейін азайтады,  

- ШӨТ көздерін жартылай оқшаулағыш субстратының төменгі бетіндегі 

байланысқа қосу үшін екі жақты біріктіру әдісімен құрылған фоторезист 

маскасындағы терезелер арқылы химиялық немесе плазмохимиялық өңдеу 

арқылы тесіктер жасалады, 

 - никельдің химиялық тұнбасы және алтынның гальваникалық тұнбасы 

арқылы жартылай оқшауланған n-GaAsсубстратының төменгі беті 

металдандырылады.  

Жаппатарды металдандырудың оңтайлы көмірі кезінде жасалған 

транзисторлардың үлгілерінен басқа, бастапқы сектордағы бұрыштың шамасы 

1020 және 1120–ға тең және бастапқы электродқа 7 λ–240-қа тең және қор 

секторындағы ұқсас бұрышқа қатысты 7 ß-440-қа тең Жаппа саласындағы 

бұрыштан асып кеткен кезде үлгілер дайындалды. Субстраттың алдыңғы беті 

мен Шашыратылған металл жүйесінің бастауы арасындағы қашықтық 400 және 

700 мм болды.оңтайлы шектерден шығатын технологиялық параметрлер де 

қолданылды. 

Өндірілген ӨТШ үлгілерінде АЖЖ шығу қуаты, Шу коэффициенті, 

қуаттың өсуі және тиімділік коэффициенті өлшенді. Бұл нәтижелер 5-кестеде 

келтірілген. 

 

1.4 Кесте -  Жаппаны металдандыру тозаңдату жағдайларының 

сипаттамаларына байланыстыра отырып, АЖЖ үлгілерінің параметрлері. 

№ п/п  

Қалыптастыру процесінің 

сипаттамалары  

ШӨТ жаппасы  

ӨлшенгенАЖЖ 

параметрлер 
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Бастапқы 

сектордағы λ 

бұрышының 

шамасы  

бүрку  

байланыс 

металдандыру  

Шоттки, град. 

OE, 

град  

Жартылай 

оқшаулағыш 

төсемнің беткі 

беті мен 

тозаңдатылатын 

металл бастауы 

арасындағы 

қашықтық, мм 

Кк, 

дБ  

Pшығ, 

мВт  

ПӘК,  

%  

Кш, 

дБ  

1  107  34  550  9,8  750  38  2,1  

2  102  24  400  10  750  40  2,0  

3  99  22  350  8,0  500  27  2,6  

прототип  99  -  350  9,0  450  30  -  

 

5-кестеде мыналар көрсетілген: Кк - күшейту коэффициенті; Ршығ - шығыс 

АЖЖ қуаты; Кш - Шу коэффициенті.  

5-кестеге сәйкес ұсынылған тәсілмен дайындалған ШӨТ үлгілері (5-

кестедегі үлгілердің№ 1-3) оңтайлы шектерден шығатын технологиялық 

параметрлермен дайындалған ШӨТ үлгілеріне қарағанда жеткілікті жоғары 

шығу қуаты ≈750 мВт, қуаты бойынша жоғары пайда коэффициенті ≈10 дБ, 

жоғары пайдалы әсер коэффициенті 27÷40%, төмен шу коэффициенті бар (4-

кестедегі№ 4-5). 

Осылайша, әр жаппаның бір бөлігінде көлденең қиманың трапеция тәрізді 

пішіні бар шотткидің қарапайым, бөлінбейтін контактісі түрінде басқарылатын 

электродпен АЖЖ өріс транзисторын жасаудың ұсынылған әдісі:  

- біріншіден, шығу қуаты шамамен 25 пайызға, 

- екіншіден, қуаттың өсуі шамамен 2-2, 5 дБ,  

- үшіншіден, тиімділік шамамен 7-10 пайызға,  

- төртіншіден, шу деңгейін шамамен 0,3-0,5 дБ төмендетіңіз.  

Сонымен қатар, ұсынылған әдіс оны төмен шу шығаратын және қуатты 

АЖЖ өріс транзисторларын Шоттки контактісімен жасау үшін сәтті қолдануға 

мүмкіндік беретінін ерекше атап өткен жөн.  

Сипатталған технология бойынша бірқатар қуатты транзисторлар 

шығарылды [15]  

Базалық ұзындығы 0,5 мкм және Жаппаның барлық бөлімдерінің жалпы 

ені 1200 мкм (0,5×1200 мкм) болатын көп секциялы жаппалы транзистордың 

типтік ВАС 1-25 суретте көрсетілген. 
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1.25 Сурет - 0,5×1200 мкм жаппасы бар типтік ВАС транзисторлары. 

 

1-25 суретте көрсетілген ВАС транзисторларының үлгілері төмен 

қанықтыру кернеуіне ие (шамамен 1 В) және максималды сыртқы беріктігі 170 

мСм/мм. ағынды Жаппаның тесілген кернеуі 16 В, бастауы 8 В.  

АЖЖ параметрлері 0,5=1200 мкм (f = 15 Гц; Idss = 400 мА) және өлшеулер 

жүргізілген Id , Ud жұмыс нүктелерінің параметрлері 6-кестеде келтірілген.  

 

1.5 Кесте -  15 ГГц жиіліктегі АЖЖ параметрлер және үлгілердің жұмыс 

нүктелері 0,5×1200 мкм ажыратылмайтын жаппасы бар АЖЖ 

Pкір, 

мВт  

Pшығ, 

мВт  

G, 

дБ  

Id, 

мА  

Ud, 

В  

η, %  

15.2  100  8.2  193  7.0  6.3  

53.2  350  8.2  200  7.0  21  

72  450  8.0  205  7.0  26  

82.5  500  7.8  206  7.0  29  

115.5  600  7.2  210  7.0  33  

 

1-26-суретте шығыс АЖЖ қуаттың типтік тәуелділігі және ШӨТ кірісіне 

0,5×1200 мкм ажыратылмайтын жаппамен жеткізілетін АЖЖ қуаттың тиімділігі 

көрсетілген. 
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1.26 Сурет - шығыс CBЧ қуаты мен тиімділігі 0,5×1200 мкм 

ажыратылмайтын жаппасы бар ШӨТ кірісіне берілетін АЖЖ қуатқа 

байланысты. 

 

7-кестеде n-GaAs/легірленбейтін буфер/SI-GaAs субстратының 

эпитаксиалды құрылымдарының қарапайым дизайн нұсқалары негізінде 

сипатталған технология бойынша жасалған көп секциялы емес жаппаның әр 

түрлі перифериялары бар ШӨТ ,АЖЖ параметрлері көрсетілген.  

 

Кесте 7. АЖЖ параметрлері ШӨТ әр түрлі варианттарымен параллель 

жалғау жалғыз секцияларды несоставного бекітпенің. 

Жаппаның жалпы ені, 

(секциялар саны × бір 

секцияда жаппаның мкм 

ені) 

P1дБ, 

мВт  

G1дБ, 

дБ  

Жұмыс нүктесі 

IDS×UDS, мА×В  

f, ГГц  
ПӘК, 

%  

1200 (18×66)  600  7.0  200×7  15  30  

2200 (18×120)  900  7.0  300×7  12  35  

4000 (32×125)  2100  8.0  600×8  8  37  

 

Қуат күшейткіштерінің құрамында жүргізілген беріктікке арналған 

сынақтар істен шыққанға дейінгі орташа жұмыс істеуінің 107 сағатты 

құрайтынын көрсетті. 

 

 

1.5 Өрістік транзисторлардың Г - тәрізді жаппаcы 

 

 

АЖЖ өріс транзисторларында ең маңызды элемент-бұл әрдайым дерлік 

көптеген жеке элементтердің (бөлімдердің) параллель қосылуы түрінде пайда 

болатын Жаппа. АЖЖ транзисторларда жартылай өткізгіштің бетімен тікелей 

байланысатын (диэлектриктің аралық қабаты жоқ) және Шотткки контактісінің 
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ықтимал кедергісін құрайтын Жаппа жиі қолданылады. Транзистордың 

параметрлері жаппаның дизайнына, өлшемдеріне, геометриялық пішініне 

(соның ішінде әр жаппаның бір элементінің көлденең қимасына) байланысты. 

Шотткки байланыс жазықтығында тікелей пайда болатын L3 жаппа негізінің 

ұзындығы транзистордың ең маңызды динамикалық параметрлерін анықтайды, 

мысалы, fmax максималды қуат жиілігі, сондай-ақ берілген жиіліктегі пайда мен 

Шу. Транзистордың АЖЖ параметрлері жаппа негізінің ұзындығының 

азаюымен жақсаратыны бұрыннан белгілі, бірақ егер сіз бірқатар физикалық 

әсерлерді ескермесеңіз, бұл жақсарту әлсіз болуы мүмкін. 

Lз негізінің ұзындығының субмикрондық өлшемдері бар құрама Т-тәрізді 

жаппаны қалыптастыру үшін жаппаны қалыптастыру үшін литография 

операцияларында электрондық литография мен көп қабатты фотосуреттер мен 

электронорезистерді (ФР және ЭР) (төрт қабатқа дейін) қолдана отырып, 

анағұрлым күрделі технология қолданылады. Катодты сәулелік литография 

(ЭЛЛ) процесі заманауи, өте қымбат, бірақ өте жоғары өнімді жабдықпен 

қамтамасыз етіледі. Қазіргі уақытта ЭЛЛ-ге арналған заманауи жабдықтар 

әртүрлі типтегі өнімдердің көптеген нұсқаларын (кішігірім серияларды) 

өндіруде жедел қайта құру мүмкіндігін ғана емес, сонымен қатар бірдей типтегі 

ірі өндіріс қажеттіліктерінің өнімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

1.27 суретте Т-көлденең қимасы бар жаппаны қалыптастыру 

технологиясының негізгі кезеңдері мен принциптері көрсетілген. 

 

 
 

1.27 Сурет - Бір қабатты электронорезистті (ЭР) пайдалану кезінде Элл 

әдісімен Т-тәрізді жаппаны қалыптастырудың негізгі кезеңдері. 
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1-27-суретте Т-тәрізді жаппаны қалыптастыру тізбегінің қарапайым 

нұсқаларының бірі көрсетілген. Қалыптасқан жаппаның ұзындығы 

литографиялық жабдықтың ажыратымдылығына және диэлектрлік қабаттың дәл 

өңделуіне байланысты. Транзистордың бастауы мен құймасы арасындағы 

жаппаның орналасу дәлдігі көптеген факторлармен анықталады. Атап айтқанда, 

басқалардың арасында литография процестеріндегі үйлесімділік дәлдігі 

маңызды (жабдықтың мүмкіндіктерімен анықталады).Шоттки контактісін 

құрайтын жаппаның негізі пайда болатын қабаттың бетін ашу процестерінің 

репродуктивтілігі өте маңызды(міндетті түрде осы қабатқа ақаулар енгізбестен), 

диэлектрлік қабатты 2 кезеңде өңдеу (сонымен қатар жартылай өткізгіштің 

төменгі қабатына ақаулар енгізбестен), резистердің көріністері. 

Екінші идея-фоторезистивті маскадағы жасырын аймақтың мөлшері 

жаппаның жоғарғы бөлігінің (жаппаның) өлшеміне салыстырмалы түрде үлкен 

болуы мүмкін. Жаппа негізінің қысқа ұзындығы және негіздің бастапқы жиегінің 

орнын бекіту диэлектрик қадамының шетімен қамтамасыз етілуі мүмкін. Жаппа 

негізінің қор жиегінің орнын анықтайтын масканың тағы бір шеті-

фоторезистивті маска (1-28 суретті қараңыз). 

 

1 кезең n+-GaAs байланыс 

қабатында терезе пайда болғаннан 

кейін диэлектриктің пластинадағы 

тұнбасы . 

2 кезең – диэлектрикте 

қадам қалыптастыру.  

3 кезең - екі қабатты 

резисттен маска қалыптастыру.  

 

4 кезең - ішкі ойықтарды 

өңдеу, ысыманың металдануын 

бүрку.  

(А) - пластинаның бетіне 

перпендикуляр металдандыру 

кезінде алынатын жаппа 

қимасының нысаны.  

(Б) - пластинаның бетіне 

нормальға қатысты бұрышпен 

металдандыру кезінде алынатын 

жаппа қимасының нысаны.  

 

5 кезең-масканы екі қабатты 

резисттен алып тастау, бетті 

тазарту. 

 

Резист 2   

Резист 1   

( А )   

) Б (   

( А )   

( Б )   
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1.28 Сурет - Екі қабатты резистпен фотолитография әдісімен Г - тәрізді 

жаппаны қалыптастыру идеясы. 

 

Бұл әдіспен екі қабатты резисттердің маскасы қолданылады, тіпті 

субмикрондық ұзындығы бар жаппаның негізін қалыптастыру кезінде 

фоторезистерді қолдануға болады. Жаппаның өзін қалыптастыру кезінде 1-28, 1-

29 суреттерде көрсетілгендей, металдың пластинаның бетіне перпендикуляр 

шашырауын да, пластинаның бетіне қалыпты бұрышпен бүркуді де қолдануға 

болады. 

 

 
 

1.29 Сурет - Диэлектрлік баспалдақ оның металдандыру қабатын α 

бұрышпен бүрку кезінде жаппаның пайда болу ерекшеліктері. Қызыл нүктелер 

жаппаның негізінің жиектерінің тегістігін анықтайтын қабаттардың шеттерін 

белгілейді. 

 

1-29-суретте жаппаның негізінің ұзындығы диэлектрик сатысы мен 

фоторезистивті масканың қарама-қарсы шеті арасындағы z саңылауының 

шамасымен анықталатындығы көрсетілген, олар екі қатарлы литографияның 

көмегімен қалыптасады, сондықтан бұл өлшем екі дәйекті фотолитографияға 

арналған фотошаблондарға немесе ЭЛЛ экспозиция бағдарламасына сәйкес 

келетін өлшеммен анықталады. Сонымен қатар, жаппаны металдандыруды 

бұрышпен бүрку резистің 2 жоғарғы қабаты жасаған көлеңкелі әсерге 

байланысты жаппа негізінің ұзындығын одан әрі азайтуға мүмкіндік беретінін 

көруге болады. 

Жаппа негізінің ұзындығын формуладан анықтауға болады: 

 

Lg≅ z− h∙ctgα,                                              (1.2)  

 

мұндағы z-диэлектрлік баспалдақтың шеті мен резистивті масканың қарама-

қарсы шеті арасындағы қашықтық( алшақтық); h – резистің екі қабатының жалпы 

қалыңдығына сәйкес келетін өлшем, өйткені ішкі шұңқырдың тереңдігі резистің 

  

z   

Резист 1   Резист 1   

α   

h   

Резист 2   Резис т 2   

   Диэлектриктен жасалған   Поверхность  n   слоя   Стоковые слои    и  GaAs n n       
  

   С лой   канала   
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қабаттарының қалыңдығынан әлдеқайда аз; 𝛼-резистің арасындағы бұрыш 

бүріккіш металдың ағыны және жартылай өткізгіш пластинаның беті. 

Формуладан (1-2) Lg мәнін фоторезистивті масканың қалыңдығын арттыру 

және 𝛼 бұрышын азайту арқылы азайтуға болатындығын көруге болады. һ және 

𝛼 мәндерінің кейбір мәндерінде жаппаның ұзындығы нөлге айналуы мүмкін.  

1-29 суреттен көріп отырғанымыздай, жаппаның нақты ұзындығы 

жартылай өткізгіштің n− қабатында тереңдеудің болуына және диэлектрлік 

қадамның шетіндегі металды бүйірден беру әсеріне байланысты аздап артады. 

«x» өсуін формула бойынша есептеуге болады: 

 

 x=h1 ∙ctgα,                                                      (1.3) 

 

мұндағы h1-жартылай өткізгіштің N қабатына ену мәні.  

Осылайша, 80º бұрышпен бүрку арқылы жаппа негізінің ұзындығын 

резисттердің қабаттарының қалыңдығына тән 0,2 мкм-ге азайтуға болатындығын 

көруге болады. Сондай-ақ, диэлектриктен баспалдақтың ішкі ойықтан асып 

кетуіне байланысты Жаппа ұзындығының ұлғаюын бағалау қызықты. 

Гетероқұрылымдардағы транзисторларда һ1 n− жартылай өткізгіштегі тереңдік 

мәні ең нашар жағдайда химиялық өңдеуді қолданған кезде өте үлкен болуы 

мүмкін: 0,05...0,10 мкм. Осыған қарамастан (өрнекті қараңыз (1-3)), x 

шамасының максимум 0,02 мкм-ден аспайды (x = 0,1·0,176 = 0,0176 мкм). 

Ықтималдық теориясынан көптеген кездейсоқ шамалардың, мысалы, 

өлшеу кезіндегі қателіктер, бүйірлік ауытқу және атыс кезінде белгілі бір 

орталықтан соққы нүктесінің ауытқуы, көптеген механизмдердегі бөлшектердің 

тозу мөлшері және т. б. сияқты таралу тығыздығына ие екендігі белгілі формула 

бойынша анықталған ықтималдықтар: 

 

fx=
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (

𝑥2

2𝜎2).                                              (1.4) 

  

Бұл жағдайда кездейсоқ шама қалыпты бөлу заңына бағынады (Гаусс Заңы 

бойынша бөлу).  

Бұл формулада х мәні-үлестірудің максимумынан ауытқу (математикалық 

күту), біздің жағдайда бұл «0», 𝜎 орташа квадраттық ауытқу. Практикалық 

есептеулерді жүргізу кезінде оның шашырау орталығынан (математикалық күту) 

қалыпты заңға бағынатын кездейсоқ шаманың ауытқуын өлшеу бірлігі үшін 

орташа мән қабылданады, квадраттық ауытқу 𝜎. 

Қалыпты таралудан үш сигма ережесі шығады: 

 
𝑝(−𝜎 ≤ 𝑥 ≤ 𝜎) = 0,683, 𝑝(−2𝜎 ≤ 𝑥 ≤ 2𝜎) = 0,954, 𝑝(−3𝜎 ≤ 𝑥 ≤ 3𝜎) = 0,997. 

 

Жоғарыда келтірілген өрнектерде: p ауытқу шамасының тиісті диапазонға 

түсу ықтималдығы.  
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Бұл өрнектердің түрінен кездейсоқ шаманың абсолютті шамадағы 

математикалық күтуден ауытқымайтындығы сенімді екендігі туындайды  

3𝜎-ден көп, өйткені ±3𝜎 диапазонына түсу ықтималдығы 0,997 құрайды.  

Жабдықты дайындаушылар үшін проекциялық литографиялар бұл 

ерекшелік келтіреді шамасын дәлдік араласы . Қазіргі заманғы үшін жабдықтың 

бұл шамасы ±3𝜎 бойынша шамамен 0,06 мкм құрайды, бұл барлық біріктірілген 

құрылымдардың 99,7% ±60 нм аспайтын, барлық құрылымдардың 95,4% ±40 нм 

аспайтын, 68,3% ±20 нм аспайтын орын ауыстыруы болады дегенді білдіреді. 

Экспозициялауға арналған заманауи жабдық және резисттердің 

қабаттарын жағу технологиясы ±0,05 мкм-ден кем емес дәлдікпен олардың 

қалыңдығын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мысалы, егер h резистінің 

қалыңдығы 1,1 мкм берілген мәннен 0,1 мкм ауытқып кетсе, яғни h мәні 1 мкм 

болады, содан кейін жаппа негізінің ұзындығы 0,324 мкм-ге тең болады, яғни ол 

шамамен 0,014 мкм-ге артады. 

 

 

1.6 Транзисторлардың Г - тәрізді жаппасының Т-тәрізді жаппамен 

салыстырғанда құрылымдық және технологиялық артықшылықтары 

 

 

Анықтау тән ерекшеліктерін бекітпелерді Г-бейнелі және Т-

бейнеліөткіземіз сүйене отырып, мынадай негізгі сипаттамаларын салыстыру:  

1. Жаппаға оң потенциал берілген кезде жаппа енінің бірлігіне (а/мм) ең 

жоғары қол жеткізуге болатын құйма тогының шамасы.  

2. Жаппа-бастауы және жаппа-құймасы тесілу кернеулерінің шамасы.  

3. Транзистордың жұмыс жиілігін арттыру мүмкіндігі. 

1.37 суретте салыстырылған транзисторлардың қималары көрсетілген. 
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1.37 Сурет – Транзистордың Т-тәрізді жаппасы бар (А, Б) және Г-тәрізді 

жаппасы бар (Г, Д) көлденең қималары. (В, Г) – транзистор қабаттарының 

белгілері. 

 

1.37-суретте жаппаның дизайн түрімен ерекшеленетін заманауи DpHEMT 

транзисторларын өндірудің типтік нұсқаларының көлденең 

қималарыкөрсетілген.Т-жаппаның өлшемдерінің сипаттамалық 

арақатынасыкелесідей: базаның ұзындығы - 0,1 мкм, жаппаның аяғының биіктігі 

бірінші қабаттың қалыңдығына тең Si3N4- 0,1 мкм, жаппаны бірінші қабатқа 

металдандыру мөлшері Si3N4 бастауы мен ағызу бағытында – 0,1 мкм, жаппаның 

биіктігі – 0,3÷0,4 мкм. 

Жаппа негізінің астында (1-37 (В) суретті қара):  

(∆𝑛𝑠)1 = 𝐶1
1

𝑞𝑆1
∙ ∆𝜑𝑔 = 1 0

𝑞𝑑1
∙ ∆𝜑𝑔, 𝑑1- қабатының қалыңдығы Al0.25Ga0.75As 

Бірінші қабаттағы жаппа металдандыру астындағы аймағы Si3N4  

(∆𝑛𝑠)2 =
𝐶1𝐶2

𝐶1+𝐶2
∙

1

𝑞∙2𝑆2
∙ ∆𝜑𝑔 ≈ 𝐶2 ∙

1

𝑞∙2𝑆2
∙ ∆𝜑𝑔 = 2 0

𝑞𝑑2
∙ ∆𝜑𝑔, 𝑑2 – бірінші 

қабаттың қалындығы Si3N4 

Алдыңғы бағалаудағы соңғы жуық теңдік әдетте іс жүзінде орындалатын 

d2 >> d1 жағдайында орын алады. 

Бұл, мысалы, ыстық электрондардың түсуі, зарядтың түсуіне байланысты 

шекті кернеудің ығысуы, диэлектрик қабатына қосымша тұзақтардың енгізілуіне 

байланысты радиациялық тұрақтылықтың төмендеуі және т.б. осы себепті, Т-

жаппа компонентінің MДП транзистордың жұмысына теріс әсерін азайту 

идеологиялық жағынан да, практикалық жағынан да пайдалы. Г-жаппа дәл 

осындай шешім болып табылады.  

Бірдей болған кезде, алаңдарда қимасының тиек, Г-жаппадағы алуға 

болады аз ұзындығын негіздері. MДП әлсіреуі бөлігінде Г-жаппадағы жаппаны 

металдандырудың Si3N4 бірінші қабатына ағу бағытында әсері жоқ (1-37-сурет(Г, 

Д)), бұл Т-жаппамен салыстырғанда Жаппа компонентінің MДП ауданын екі есе 

азайтады. 

Жаппаның бастау бөлігінің болмауына байланысты Г – жаппаның бір 

секциясының бойлық кедергісінің салыстырмалы (Т – жаппақа қатысты) ұлғаюы 

Г – жаппаның аяғының биіктігін арттыру есебінен оңай жойылуы мүмкін, 1-37-

суретті қара (Г, Д). Бұл өсу Si3N4 бірінші қабатының қалыңдығын Елеулі ілеспе 

проблемалар туындамай-ақ арттыру мүмкіндігінің арқасында мүмкін болады.  

Транзистордағы түтікше жапқышты Г - тәрізді жаппаға ауыстыру кезінде 

жұмыс диапазонының максималды жиілігінің артуы айқын-бұл Lg жапқышының 

тиімді ұзындығының азаюының және жаппа ағынының сыйымдылығының 

төмендеуінің салдары. 
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2 КҮШЕЙТІЛГЕН ӨРІС ТРАНЗИСТОРЛАРЫНЫҢ 

ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

АРНАДАҒЫ ЭЛЕКТРОНДАРДЫҢ ЛОКАЛИЗАЦИЯСЫ  
 

 

Қазіргі уақытта жартылай өткізгіш құрылғылардың көпшілігінде белсенді 

аймақтың өлшемдері импульс пен энергия арқылы электрондардың релаксация 

ұзындығымен салыстырылады. Электр өрісінің күрделі таралуына байланысты 

релаксация ұзындығы өз кезегінде белсенді аймақтың ұзындығында 

айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Соңғы жылдары субмикронды және нанометрлік 

жапқышы бар Шоттки кедергі транзисторларында күрделі жер үсті рельефтері 

мен жартылай өткізгіш құрылымдар жиі қолданылады (әр түрлі формадағы 

транзистордың жаппасының астындағы тереңдік, өзін-өзі жылжыту әдісі, 

күрделі легирлеу профильдері, гетероинжекторлар және т.б.). Көбінесе 

эксперименттік әзірлемелер транзисторлардың құрылымдары мен 

конструкцияларын алдын-ала оңтайландырусыз іс жүзінде мағынасыз болады. 

Сонымен қатар, құрылғыларды модельдеу бағдарламалары құрылғылардың 

сипаттамаларын, олардағы электр өрістерінің таралуын, жылдамдықты, 

энергияны және электрон концентрациясын сапалы ғана емес, сонымен қатар дәл 

сандық сипаттауды қажет етеді. Гетероқұрылымдарды өздерінің 

ерекшеліктерімен кеңінен қолдану, жаңа технологияларды дамытудағы және 

белсенді элементтерді есептеудің жеткілікті дәл және жылдам жұмыс істейтін 

бағдарламаларын әзірлеудегі белсенділікті арттыру бұл мәселеге қосымша 

қызығушылық тудырады. Микрондардың оннан бір бөлігіне тән Жаппаның 

ұзындығы бар транзисторлардағы электрондардың динамикасы және, тиісінше, 

мұндай құрылғылардың сипаттамалары Монте-Карло әдісімен дәл есептелетіні 

белгілі [26]. Алайда, есептеу күрделілігіне байланысты бұл әдіс әлі де 

оңтайландыру есептеулері үшін қолданылмайды. Гидродинамикалық модельдің 

(ГДМ) әртүрлі модификациялары, мысалы, [28] негізгі есептеу моделінің рөліне 

ең ықтимал үміткерлер болып қала береді. 

Галлий нитридінің сөзсіз артықшылықтары тыйым салынған аймақтың 

үлкен мөлшерін, соның салдарынан жоғары тесілген кернеулерді, жоғары жылу 

өткізгіштікті, әлсіз электр өрістеріндегі жеткілікті жоғары қозғалғыштықты және 

көлемді материалдағы максималды ауытқу жылдамдығының үлкен мөлшерін, 

сондай-ақ күшті өрістердегі жоғары жылдамдықты қамтиды.  

GaN транзисторларының сипаттамаларын едәуір жақсарту жақын арада 

дәстүрлі қуатты АЖЖ DpHEMT (pseudomorphic high electron mobility transistor) 

гетероқұрылымдардың псевдоморфты AlGaAs-InGaAs-GaAs негізіндегі 

транзисторлар миллиметр толқын ұзындығының диапазонының сантиметрлік 

және ұзын толқындық бөлігінен толығымен шығарылатынына күмән 

тудырмайды. DPHEMT және mHEMT орындаған транзисторлардың әртүрлі 

нұсқалары осы уақытқа дейін ерекшелік болып табылады, шығыс АЖЖ қуаттың 

кіріс АЖЖ қуатқа тәуелділігі өте жоғары, толқын ұзындығының миллиметрлік 
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диапазонының қысқа толқындық бөлігінің транзисторлары, толқын 

ұзындығының субмиллиметрлік диапазонының транзисторлары.  

Дрейф жылдамдығының өріске статикалық тәуелділігі туралы және, 

мүмкін, конъюнктуралық тұрғыдан алғанда, галлий нитридін толқын 

ұзындығының миллиметрлік диапазонында қолдану перспективасы және тіпті 

осы параметр бойынша галлий арсенидіне қарағанда оның белгілі бір 

артықшылықтары туралы қорытынды жасалады. Соңғы тұжырым өте қарама-

қайшылықты болып көрінеді, сондықтан оны кем дегенде сапалы есептеулердің 

нәтижелерін қолдана отырып, егжей-тегжейлі қарастыруға қызығушылық 

тудырады. 

 

 

2.1 Галлий нитридіне негізделген өріс эффектілі транзисторлардағы 

электрондардың жергілікті емес қызуының ерекшеліктері  

 

 

Жоғарыда айтылғандай, субмикрондық және нанометрлік жаппалардың 

ұзындығы бар транзисторлардың сипаттамалары Монте-Карло әдісімен 

есептеледі. Есептеу күрделілігіне байланысты бұл әдіс екі өлшемді немесе үш 

өлшемді модельдерде сирек қолданылады.. 

Атап айтқанда, диффузиялық эффектілерді ескерместен транзисторлардың 

статикалық сипаттамаларын есептеуге арналған қарапайым ШӨТ модельдерінің 

бірі теңдеулер жүйесіне негізделген [40-42]: 

 

𝐼 = 𝑞𝑊ℎ𝑣𝑛 
𝜕(𝐸𝑥ℎ)

𝜕𝑥
=

𝑞

𝑘𝑘0

(𝑛 − 𝑁𝐷)ℎ 

𝑣𝑥

𝜕𝑚∗𝑣𝑥

𝜕𝑥
= 𝑞𝐸𝑥 −

𝑚∗𝑣𝑥

𝜏𝑝(휀)
 

𝑣𝑥
𝜕

𝜕𝑥
= 𝑞𝐸𝑥𝑣𝑥 −

− 0

𝜏𝜀( )
                                             (2.1) 

 

мұндағы: W-жаппаның ені; h-арнаның биіктігі;  

Nd-донорлардың шоғырлануы; m* - электрондардың тиімді массасы; q-

электрондардың заряды; n-электрондардың шоғырлануы;  

H-электрондардың энергиясы;  

휀 0-тор температурасындағы электрондардың энергиясы; 

I-транзистор арқылы өтетін ток;  

Ex (휀 ) – электр өрісі кернеулігінің статикалық мәндері; vx (휀 )- 
электрондардың дрейфтік жылдамдығының статикалық мәндері,  

тиісті энергия "휀 ".  

Ex (휀 )және vx(휀 )әдетте есептеулерден Монте-Карло әдісімен анықталады 

[43].  
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Біз теңдеулерге (2-1) релаксация уақыттарын ауыстырамыз [40]: 

 

𝜏𝑝(휀) =
𝑚∗( )𝑣𝑠( )

𝑞𝐸𝑠( )
, 𝜏 (휀) =

− 0

𝑞𝐸𝑠( )𝑣𝑠( )
                             (2.2) 

 

Нәтижесін келесі өрнекте аламыз: 

 

𝐼 = 𝑞𝑊ℎ𝑣𝑛,
𝜕(𝐸𝑥ℎ)

𝜕𝑥
=

𝑞

𝑘𝑘0

(𝑛 − 𝑁𝐷)ℎ 

𝑣𝑥
𝜕𝑚∗𝑣𝑥

𝜕𝑥
= 𝑞 (𝐸𝑥 − 𝐸𝑠

𝑣𝑥

𝑣𝑠
) , 𝑣𝑥

𝜕

𝜕𝑥
= 𝑞(𝐸𝑥𝑣𝑥−𝐸𝑠𝑣𝑠)                    (2.3) 

 

Температура моделінің теңдеулері 𝜏𝑝(휀) → 0 шартын орындау қажет 

болатын (2-2) теңдеулерді ескере отырып (2-1) жүйеден шығарылады. Бұл 

жағдайда в (2-3) екінші теңдеуі дрейф жылдамдығы үшін келесі өрнекті береді: 

 

𝑣 =
𝐸∙𝑣𝑠( )

𝐸𝑠( )
= 𝜇(휀)𝐸                                            (2.4) 

 

мұндағы 𝜇(휀)– электрондардың олардың энергиясына байланысты 

қозғалғыштығы, v-жылдамдық электрондар.  

Галлий нитридінің ерекшелігі-күшті өрістердегі электрондардың жоғары 

жылдамдығы және тым жоғары емес әлсіз өрістердегі ұтқырлық(бұдан әрі 

есептеулерде 𝜇 = 1700 см2/( B∙c)болуы тиіс). Электрондық көліктің ерекшеліктері 

зерттелгендіктен, салыстыру үшін галлий арсениді бірдей қозғалғыштықпен 

алынады.  

 

  
а)                                              б) 

 

2.1 Сурет – (а): электрондардың статикалық дрейфтік жылдамдығының 

GaN - дағы электр өрісінің кернеуіне тәуелділігі, (b): электрондардың 

статикалық дрейфтік жылдамдығының𝜇= 8000 см2/( B∙c) ( ─ ─ ) кезінде және 𝜇 

= 1700 см2/(В∙с) ( - - - - ) кезінде GaAs-тағы электр өрісінің кернеуіне 

тәуелділігі. 
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Мұндай құрылымдардағы транзисторлар үшін Lз жаппасының 

ұзындығынан ft тогының максималды күшейту жиілігін есептеу нәтижелері 2-2 

суретте келтірілген (есептеулер кезінде Жаппаның негізінің берілген ұзындығы 

үшін ft жиілігі максималды болатын режим таңдалды). 

 

 
 

2.2 Сурет – Токтың максималды жиілігінің транзистордың жапқыш 

негізінің ұзындығына тәуелділігі. ( ─ ─ ) GaAs 𝜇 = 8000 см2/( B∙c) кезінде, ( - - - 

- ) GaAs 𝜇 = 1700 см2/( B∙c) кезінде, GaN 𝜇 = 1700 см2/( B∙c) кезінде. 

 

GaAs негізіндегі транзисторларда, әлсіз өрістегі 𝜇 = 1700 см2/( B∙c) 

жасанды қозғалыс кезінде де, максималды ток жиілігі GaN негізіндегі 

транзисторларға қарағанда біршама жоғары екендігі байқалады. GaAs 

транзисторларында 𝜇 = 8000 см2/( B∙c)және GaN негізіндегі транзисторларда 𝜇 = 

1700 см2/( B∙c) тапсырмасы кезінде транзисторлардың мінез-құлқындағы 

айырмашылық айтарлықтай үлкен болады (үлкен ұзындықта 2 еседен астам және 

Жаппаның кіші ұзындығында 3 есе дерлік), бұл GaAs және GaN-да 

электрондардың статикалық жылдамдықтарының өріс тәуелділіктеріндегі 

максимумдардың шамаларын салыстырудан кейінгі тұжырымдарға қайшы 

келеді. Егер әлсіз ауырсынудың қозғалғыштығының бірдей мәндерін беру 

арқылы алынған арнаның ұзындығы бойынша дрейф жылдамдығының таралу 

нұсқаларын салыстырсақ, мұны түсіну оңай (сурет 2.3). 
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2.3 Сурет – GaAs арналарында ( ─ ─ ) электрондардың дрейфтік 

жылдамдығының таралуы 𝜇 = 8000 см2(B∙c) кезінде, (- - - - ) 𝜇 = 1700 см2(B∙c) 

кезінде және транзисторлардың GaN арналарында ( • • • ). Жаппа 

координаттары: 0.1÷0.2 мкм. 

 

Алынған нәтижелерді түсіндіру үшін (2-3-сурет) (2-1)÷(2-3) өрнектер 

негізінде құрылған гидродинамикалық модельде қолданылатын кинетикалық 

энергия мен импульстің релаксация уақыттарының GaN және GaAs-тағы электр 

өрісінің кернеулігіне тәуелділігін (2.4-сурет) қарастырыңыз. 

 

 
а)                                                            б) 

 

2.4 Сурет – WP импульсі мен 𝜏  энергиясының релаксация уақыттарының 

электр өрісінің күшіне тәуелділігі. (а): GaAs 𝜇 = 8000 см2/(В∙с) 𝜏𝑝 ( ∙∙∙∙∙∙ ), 𝜏  /10 ( 

- - - - ), GaAs 𝜇= 1700 см2 /B∙c) 𝜏𝑝 (),𝜏 /10 (−−−− ). (б): GaN Wp, Τ_Ε (- - ).  

 

GaAs және GaN-да энергияның релаксация уақыттары әр түрлі болатыны 

байқалады. Сонымен қатар, E < 100 кВ/см электр өрісінің күші кезінде GaN-да 
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энергияның релаксация уақыты импульс бойынша релаксация уақытынан да аз 

болады. Релаксация кезіндегі мұндай үлкен айырмашылық оптикалық 

фонондардың энергия айырмашылығымен түсіндіріледі (GaN-да ℎ𝜔92мэв, 

GaAs-та ℎ𝜔 36 МэВ), бұл серпімді емес соқтығысур кезінде энергияны жоғалтуға 

негізгі үлес қосады, бұл өз кезегінде осы жартылай өткізгіштерге кіретін 

атомдардың массаларындағы айырмашылықпен байланысты. Айта кету керек, 

тиімді массаның арқасында GaN-да электронды импульстің релаксация уақыты 

бірдей қозғалғыштығы бар GaAs-қа қарағанда едәуір көп. 

Қосымша ақпарат релаксация уақытының электр өрісінің кернеуіне 

тәуелділігін ғана емес, олардың 2.5 суретте көрсетілген транзистор арнасының 

ұзындығы бойымен таралуын қарастырады. 

 

 
 

2.5 Сурет – Арнаның ұзындығы бойынша релаксация уақытын бөлу.. 

 

GaN негізіндегі транзисторда электронды энергияның релаксация уақыты 

Жаппаның астындағы күшті өріс аймағына ұшқанда бірден өте аз болады, ал 

транзисторға негізделген  

Жаппаның бастапқы жиегіндегі GaN негізіндегі транзисторда өрістер де 

үлкен емес және олардың мәні энергияның релаксация уақытының минималды 

мәндеріне сәйкес келеді. Бұл дрейф жылдамдығының болмауына әкеледі және 

нәтижесінде күшті өріс домені арнаның қосалқы бөлігіне Жаппаның ағынды 

шетінен Жаппаның ұзындығының ортасына дейін тартылады.  

Негізінде, келесі жағдай туындайды: 𝑉𝐺𝑎𝐴𝑠 ≈ 𝜇(휀) ∙ 𝐸 ≠ 𝜇(𝐸𝑠) ∙ 𝐸𝑠 

транзисторының GaAs жаппасының астында біз электрондардың айтарлықтай 

жергілікті емес қызуын байқаймыз. Жаппаның астына және GaN 𝑉𝐺𝑎𝐴𝑠 ≈ 𝜇(휀) ∙
𝐸 ≠ 𝜇(𝐸𝑠) ∙ 𝐸𝑠 негізіндегі құрылғының жаппасының ұзындығының жартысына 

жуығы-мұнда электрондардың қызуы дерлік жергілікті. Кем емес, мүмкін одан 

да айқын, анықталған заңдылықтар кептелістің үлкен ұзындығында көрінеді. 
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а)                                             б) 

 

2.6 Сурет – Электр өрісінің кернеулігінің ( ─ ─ ─ ) және транзистор 

каналындағы "" "( - - - ) "" электрондардың энергиясына сәйкес келетін E (휀) 

статикалық электр өрісінің кернеулігінің бөлінуі. (а): GaAs 𝜇 = 1700 см2(B∙c), 

(б): GaN 𝜇 = 1700 см2/(B∙c). Жаппа координаттары: 0.1÷0.2 мкм. 

 

Есептеулерден Жаппа ұзындығының төмендеуімен токтың максималды 

жиілігінің шамасындағы салыстырмалы айырмашылық артады. Өнімділік 

айырмашылығының бұл өсуі Жаппа ұзындығының төмендеуімен локальды емес 

әсерлердің әсерінің артуымен түсіндіріледі.  

Бұл үлестірімдерді есептеу нәтижелері 2.7 суретте көрсетілген. 

 

 
 

2.7 Сурет – Транзисторлардың GaAs арналарында электрондардың 

дрейфтік жылдамдығының таралуы. Жаппа координаттары 0.1÷1.1 мкм. ( ─ ─ ) 

𝜇 = 8000 см2/(B∙c), ( - - - - ) 𝜇 = 1700 см2/(B∙c),және GaN  𝜇 = 1700 см2/(B∙c). 

 

2.7 суретте келтірілген нәтижелерден транзистордың ұзын жаппасы бар 

каналындағы дрейф жылдамдығының қанықтылығы және оның күшті 

өрістердегі электрондар жылдамдығының теңдігі туралы идеялардың іс жүзінде 

байқалған жағдайға ешқандай қатысы жоқ екенін көруге болады (ұқсас 

нәтижелер бұрын жұмыста алынған және талданған [150]). Шынында да, галлий 
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арсенидіне негізделген транзисторлардағы ұзын жапқыштармен, мұндай 

материал үшін өте төмен, электрондардың қозғалғыштығына қарамастан, дрейф 

жылдамдығының айқын өсуі байқалады, бұл өте күшті (шамасы, бұл допинг 

профилі бар құрылымның ерекшелігі). Рас, мұндай күшті жарылыс статикалық 

домен аймағында шамамен 0,1 мкм ұзындықта байқалады және құрылғының 

сипаттамаларына қатты әсер етпейді. Алайда, есептеулер нәтижелері 

көрсеткендей, галлий арсенидіне негізделген транзисторда электрондардың 

берілген қозғалғыштығы кезінде P = 8000 см2 / әк электрондардың максималды 

статикалық жылдамдығынан сәл асып кететін дрейф жылдамдығының 

салыстырмалы түрде әлсіз шашырауы жаппаның көп бөлігінде орын алады. 

Сонымен қатар, галлий нитридіне негізделген транзисторда дрейф 

жылдамдығының өсуі 0.2 мкм-ден аз тар аймақта, іс жүзінде статикалық доменде 

байқалады, ал осы аймақтан тыс жерде барлық жерде электрондардың дрейф 

жылдамдығы GaAs транзисторына қарағанда едәуір аз.  

GaN каналы бар транзисторларда, Жаппаның салыстырмалы түрде қысқа 

ұзындығы 0.05 мкм болса да, гидродинамикалық және температуралық 

жақындауларда алынған арнадағы электрондардың дрейф жылдамдығының 

таралуы бір-бірінен әлсіз ерекшеленеді (2.8 суретті қараңыз). 

 

 
а)                                                б) 

 

2.8 Сурет – Транзистордың GaN каналындағы электрондардың дрейф 

жылдамдығының таралуы. Гидродинамикалық модельде ( ─ ─ ), 

температуралық модельде ( - - - -). (а) – жаппадағы сыртқы потенциал кезінде 

0.2 в, (б) - жаппадағы сыртқы потенциал кезінде -0.6 в.Жаппаның 

координаттары 0.05÷0.1 мкм. 

 

Бұрын алынған нәтижелерден айырмашылығы [45], үшін 

гидродинамикалық және температуралық модельдердегі GaN каналындағы 

дрейф жылдамдығының тар эпитаксиалды таралу құрылымына негізделген 

транзисторлар барлық жұмыс режимдерінде аздап ерекшеленеді. Сонымен 

қатар, транзисторлар арқылы өтетін ағынды токтардың арасындағы 

айырмашылық осы жаппаның ұзындығында 20% жетуі мүмкін (жаппаның 

ұзындығы 0,1 мкм болса, бұл мәндердегі салыстырмалы қателік 10% - дан аз, ал 

құрылғы арнасының ұзындығы бойымен дрейф жылдамдығының таралуындағы 
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айырмашылық шамалы). Айта кету керек, жалпы жағдайда, жаппаның ұзындығы 

0.1 мкм-ден аз транзисторлардың сипаттамаларын есептеу кезінде кинетикалық 

теңдеуді шешуге негізделген модельдерді қолданған жөн.  

Гидродинамикалық және температуралық модельдерде алынған есептеу 

нәтижелерінің айырмашылықтары, ең алдымен, GaN-дағы Электрон 

энергиясының аз демалу уақытымен ғана емес, сонымен қатар осы материалдағы 

электрондардың едәуір тиімді массасымен де байланысты. Шын мәнінде, GaN 

арнасы бар транзисторларда гидродинамикалық және температуралық 

модельдердің дәлдігі туралы мәселе іс жүзінде жойылады – олар шамамен 0.05 

мкм-ге тең Жаппаның ұзындығына дейін жақын нәтиже береді. 

 

 

2.2 Гетероқұрылымдардың DA-DpHEMT дамуының алғышарттары  
 

  

Донорлық гетероқұрылымдарға негізделген DpHEMT транзисторларының 

ерекшеліктері допинг.  

Жақында DpHEMT типті қуатты GaAs АЖЖ транзисторлары сантиметрлік 

және миллиметрлік диапазонды құрылғылардың негізгі элементі болды, 

сондықтан бүкіл әлемде қуатты АЖЖ транзисторлардың шығу қуаты, пайда 

және тиімділік параметрлерін жақсартуға бағытталған зерттеулер белсенді 

жүргізілді [30]. Гетероқұрылымды өріс транзисторларының сипаттамалары 

көптеген факторлармен анықталады: ұзын жаппа, гетероқұрылым параметрлері, 

топология, өндірістің нақты технологиялық бағыты және т. б. Алайда, бәрі 

бірдей жағдайда (Жаппаның бірдей ұзындығы мен кедергісі, салыстырмалы 

паразиттік элементтер және т.б.), бұл оңтайлы дизайн және DpHEMT 

құрылымының негізгі электрофизикалық сипаттамаларын анықтайтын 

гетероқұрылымның Жоғары сапасы, мысалы, pe электрондарының холл 

қозғалғыштығы, NS ingaas каналындағы квазидвумерлі электронды газдың 

интегралды беттік концентрациясы АЖЖ құрылғылардың ең жақсы 

сипаттамаларын алуға мүмкіндік береді. Айта кету керек, pe-нің әлсіз 

ауырсынатын холл қозғалғыштығының үлкен мөлшерін қамтамасыз ету үлкен 

ағынды токтарды алудың нақты кепілі емес, басқалары тең.  

Ұсынылған әдіс транзистордағы ең жоғары қол жетімді ағынды токты 

айтарлықтай оңай арттыруға мүмкіндік береді, алайда донорлардың 

потенциалына ыстық электрондардың шашырауын барынша күшті басу және 

InGaAs каналының қабатындағы ыстық электрондардың локализациясын 

құрылымда қысқа өсу ұзындығымен жеткілікті жоғары ықтимал кедергілер 

пайда болған кезде ғана қамтамасыз етуге болады. Каналдағы ыстық 

электрондарды локализациялауды күшейту үшін algaas-InGaAs-GaAs 

құрылымдарын гетеропереходтардағы кедергілер қажетті нәтиже бермейді, 

өйткені AlxGa1-xAs/GaAs гетеропереходтағы ∆EC өткізгіштік аймағының төменгі 

айырмашылығының мәні (бұл жерде сіз локализациялық тосқауыл жасай 
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аласыз), алюминий мөлшері рұқсат етілген шегіне жеткенде жеткіліксіз артады. 

Al Gax 1xas/GaAs гетеропересті үшін ∆EC шамасы алюминий үлесінің шамасына 

келесі тәуелділіктерге ие [45]:  

 

x≥0.41 кезінде :∆EC =0.475- 0.335 x0.143x ,2 ∆EV= 0.46 x ,  

x≤0.41 кезінде : ∆EC =0.79 x, ∆EV = 0.46 x .  

 

Шамамен 0,5 эВ энергиясы бар ыстық электрондар мұндай кедергіні ұстай 

алмайтыны анық. Сонымен қатар, егер локализацияланған кедергілерді құру 

кезінде құрамында алюминий мөлшері жоғары (x>0,35) AlxGa1-xAs/GaAs 

донорлармен легирленген қабаттарды қолдануға мәжбүр болса, онда оларда 

терең DX орталықтары, қызықты электрондар пайда болады және өткізгіштік 

аймағында алқаптар инверсия жүреді [46], бұл AlxGa1-xAs/GaAs қабаттарына 

енетін ыстық электрондардың шашырау қарқындылығын күрт күшейтеді [47].  

Pin - тосқауыл қабаттарының (DA-DpHEMT) донорлық-акцепторлық 

допациясы бар дамыған құрылымның схемалық аймақтық диаграммасы 2.9 

суретте көрсетілген, мұнда "КЯ" аббревиатурасы кванттық тесікті білдіреді. 

 

 
 

2.9 Сурет – DA-DpHEMT схемалық аймақтық диаграммасы – Шоттки 

контактісі бар құрылым. Көк түс-жоғарғы акцепторлар мен донорлардың 

шоғырлану шамасының бірдей төмендеуінен кейін өзгертілген аймақтық 

диаграмманың түрі. 

 

2.9-суретте донор қоспасының дельта - қабаттарын енгізу нәтижесінде 

донорлар төсеген акцепторлар мен GaAs матрицаларының көлемді қоспалауы 

бар қабаттардың орналасуы көрсетілген. E0, EF0 - толық энергияның төменгі 

өлшемді-кванттық деңгейі және Ферми тепе-теңдік деңгейі.  

 

Контак 

т   
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ы   

F0 E   

C E   
КЯ  
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2.10 Сурет – Сол жақта: координаталық кеңістіктегі квази-өлшемді КЯ 

мысалы. Оң жақта: координаталардың X осі және импульстардың px осі 

бағытында күшті өлшемді кванттау кезінде өткізгіштік аймағын 

электрондармен толтырудың максималды ықтималдығы бар квази-екі өлшемді 

КЯ импульстар кеңістігіндегі күйлер. 

 

2.10-суретте түрлі-түсті дискілер түрінде импульстар кеңістігінің төменгі 

үш өлшемді-кванттық субзоналарына арналған күйлер жиынтығы көрсетілген. 

Жоғары локализацияланған потенциалды кедергілерде \x толқын 

функциясының конверті тіпті жеткілікті ыстық электрондар үшін де модуль 

бойынша тез төмендейді, сондықтан бұл электрондардың көп бөлігі ingaas канал 

қабатының аймағында локализацияланған. 

DA-DpHEMT гетероқұрылымдарында құрылымның кванттық 

шұңқырында ыстық электрондар болуы мүмкін GaAs және AlGaAs 

қабаттарының тиімді қалыңдығы ingaas каналының қабаты қалыңдығының GaAs 

матрицаларының, тегістейтін қабаттардың, AlGaAs спейсерлерінің және 

локализацияланған кедергілердің биіктігінің өсу ұзындығына қатынасына 

байланысты азаяды. Үлкен (бірлік және тіпті ондаған нм) экрандау ұзындығына 

байланысты донорлық қоспаның потенциалы, негізінен, электрондардың 

шашырауына қатты әсер етуі мүмкін. Шынында да, ол ingaas канал қабатында да 

бар, сондықтан өлшемді кванттау әсері тек кванттық тесік құрылымында ғана 

емес, сонымен қатар каналдың кванттық шұңқырында орналасқан ыстық 

электрондардың шашырау ықтималдығын азайтады (2-9 сурет).  

Сонымен қатар, мұндай құрылымдарды өндіруде электрондардың 

динамикасына айтарлықтай әсер ететін бірқатар технологиялық проблемалар 
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туындауы мүмкін және таза технологиялық ерекшеліктерді есептеу, әсіресе 

кинетикалық теңдеуді шешу кезінде әрқашан өте қиын. 

 

 

2.3 DA-DpHEMT транзисторларының шығыс АЖЖ сипаттамаларын 

жақсартуды қамтамасыз ететін физикалық механизмдерді талдау 

 

 

Больцман кинетикалық теңдеуінің импульстік айнымалы интеграциясы 

арқылы алынған көпполинді жартылай өткізгіштің гидродинамикалық моделінің 

негізгі теңдеулері:  

 
𝜕𝑛𝑖

𝜕𝑡
+ ∇𝑛𝑖𝑣𝑖 = 𝐼𝑛𝑖                                             (2.5 a) 

𝜕𝑚𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖

𝜕𝑡
+ ∇𝑚𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖 = 𝑞𝐸𝑛𝑖 − 𝐼𝑝𝑖 − ∇𝑛𝑖𝑘𝐵𝑇𝑖                      (2.5 б) 

𝜕𝑛𝑖 𝑖

𝜕𝑡
+ ∇𝑣𝑖𝑛𝑖휀𝑖 = 𝑞𝐸𝑛𝑖𝑣𝑖−𝐼 𝑖 − ∇𝑄𝑖−∇𝑛𝑖𝑣𝑖𝑘𝐵𝑇𝑖                 (2.5 B) 

 

(2.5) өрнектерде: q, vi , εi, Ti-заряд, жылдамдық, энергия және 

температуратиісті I –алқаптағы электрондар, E-электр кернеулігі өрістер, Qi - 

электрондар арасындағы кинетикалық энергияны тасымалдаудан туындаған 

жылу ағыны (электронды газдың жылу өткізгіштігі), Ini, Ipi , Ini Больцман 

кинетикалық теңдеуіндегі соқтығысу интегралына байланысты электрондардың 

концентрациясы , олардың импульсі және әр алқаптағы энергия үшін 

теңдеулердегі гидродинамикалық генерация – релаксация мүшелері, kB-тұрақты 

Больцман.  

Гидродинамикалық және температуралық модельдерді қолдану кезінде 

есептеу нәтижесіндегі айырмашылыққа осы факторлардың әсерін зерттейміз. 

 

Гетероқұрылымға арналған теңдеулер жүйесі, локальды емес және 

диффузиялық эффектілерді ескере отырып, релаксация уақытына жақындаған 

кезде генерациялық - релаксация мүшелері бар электрондардың динамикасын 

сипаттайды [12-14]: 

 
𝜕𝑛𝑖

𝜕𝑡
+ ∇⃗⃗ 𝑛𝑖𝑣 𝑖 = 𝑛𝑖 ∑

1

𝜏𝑖𝑗
+ ∑

𝑛𝑗𝐿𝑗

𝜏𝑖𝑗𝐿𝑖

𝑝
𝑗=1,𝑗≠1

𝑝
𝑗=1,𝑗≠1                          (2.6 a) 

 

                    
𝜕𝑚𝑖𝑛𝑖�⃗� 𝑖

𝜕𝑡
+ ∇⃗⃗ 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑣 𝑖

2 = 𝑞�⃗� 𝑛𝑖 −
𝑚𝑖𝑛𝑖�⃗� 𝑖

𝜏𝑝𝑖
−

2

3
∇⃗⃗ [𝑛𝑖 (휀𝑖 −

1

2
𝑚𝑖𝑣 𝑖

2)] −

                                         𝑛𝑖𝑚𝑖𝑣 𝑖 ∑
1

𝜏𝑖𝑗
+ ∑

𝑛𝑗𝑚𝑗�⃗� 𝑗𝐿𝑗

𝜏𝑖𝑗𝐿𝑖

𝑝
𝑗=1,𝑗≠1

𝑝
𝑗=1,𝑗≠1                             (2.6 б) 
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𝜕𝑛𝑖 𝑖

𝜕𝑡
+ ∇⃗⃗ 𝑛𝑖𝑣𝑖⃗⃗⃗  휀𝑖 = 𝑞𝑛𝑖�⃗� 𝑣 1 − 𝑛1

𝑖− 0

𝜏𝜀𝑖
−

2

3
∇⃗⃗ [𝑛𝑖𝑣 𝑖 (휀𝑖 −

1

2
𝑚𝑖𝑣 𝑖

2)] − ∇ ⃗⃗⃗  𝑄𝑖
⃗⃗  ⃗ −

                                            𝑛𝑖휀𝑖 ∑
1

𝜏𝑖𝑗
+ ∑

𝑛𝑗 𝑗𝐿𝑗

𝜏𝑖𝑗𝐿𝑖

𝑝
𝑗=1,𝑗≠1

𝑝
𝑗=1,𝑗≠1                                   (2.6 в) 

 

Мұнда p-тар және кең жартылай өткізгіштердегі аңғарлар саны (қарастыру 

оңай болуы үшін гетеропереходтың әр қабатындағы екі эквивалентті емес 

аңғарлар ескеріледі, p = 4), Li,j – қабаттардың қалыңдығы.  

Бөлшектердің санын (2.6 а), импульсті (2.6 б) және энергияны (2.6 в) сақтау 

теңдеулерінің стационарлық және өлшемсіз формасын қосу гетеропереходты 

құрайтын әр қабат үшін жасырын түрде мыналарды береді. Бұдан әрі белгілер 

енгізілді: 

 

mГvГnГ+mLvLnL=m*vn                                         (2.7)  

 

휀 ГvГnГ+ 휀 LvLnL= 휀vn                                          (2.8)  

 

Теңдеулерде (2.6) гетеропереходты құрайтын құрылымның әр қабаты үшін 

гидродинамикалық релаксация уақыттары келесі өрнектерге ие: 

 

𝜏𝑝(휀) =
𝑚∗( )𝑣𝑠( )

𝑞𝐸𝑠( )
                                            (2.9) 

 

 𝜏 (휀) =
− 0

𝑞𝐸𝑠( )𝑣𝑠( )
                                          (2.10)  

  

 Электрондық газдың жылу өткізгіштігін және бойлық бағыттағы 

диффузиялық әсерлерді елемей, біз аламыз (толығырақ [16] қараңыз):  

 
𝜕𝑛1𝑣1

𝜕𝑥
= −

𝑛1

𝜏1( 1)
+

𝑛2𝐿2

𝜏2( 2)𝐿1
                                (2.11a) 

 
𝜕𝑛2𝑣2

𝜕𝑥
= −

𝑛2

𝜏2( 2)
+

𝑛1𝐿1

𝜏1( 1)𝐿2
                                (2.11б) 

 

𝑣1
𝑚1

∗𝑣1

𝜕𝑥
= 𝑞 (𝐸 − 𝐸𝑠1

𝑣1

𝑣𝑠1
) +

𝑛2𝐿2

𝑛1𝜏2𝐿1
(𝑚2

∗𝑣2 − 𝑚1
∗𝑣1)             (2.11в) 

 

𝑣2
𝑚2

∗𝑣2

𝜕𝑥
= 𝑞 (𝐸 − 𝐸𝑠2

𝑣2

𝑣𝑠2
) +

𝑛1𝐿1

𝑛2𝜏1𝐿2
(𝑚1

∗𝑣1 − 𝑚2
∗𝑣2)              (2.11г) 

 
𝜕 1

𝜕𝑥
= 𝑞(𝐸𝑣1 − 𝐸𝑆1𝑣𝑠1) + 1−̃1

𝜏1
+

𝑛2𝐿2

𝑛1𝜏2𝐿1
(휀2̃ − 휀1)              (2.11д) 

 
𝜕 2

𝜕𝑥
= 𝑞(𝐸𝑣2 − 𝐸𝑆2𝑣𝑠2) + 2−̃2

𝜏2
+

𝑛1𝐿1

𝑛2𝜏1𝐿2
(휀1̃ − 휀2)              (2.11e) 
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Теңдеулерде (2.11) және одан әрі гетеропереходтың тар және кең 

қабаттарына арналған барлық белгілер ұқсас. "1" индексі тар аймаққа, ал "2" 

индексі гетеропереходтың кең қабатты қабатына жатады, vs (H), Es (H) – 

электрондардың дрейфтік жылдамдығының статикалық мәндері және H 

электрондарының кейбір кинетикалық энергиясына сәйкес келетін электр 

өрісінің күші.  

Теңдеулер жүйесінде (2.11) потенциалды кедергіден өтетін электрон ~ε 

энергиясын ол орналасқан қабаттағы электронның орташа кинетикалық 

энергиясынан басқа тасымалдайды (бұл 휀1 және 휀2 орташа энергиясы).  

Температура моделінің теңдеулері (2.11) M1
*=m2

*= 0 тапсырмасы кезінде 

жүйеден шығарылады, бұл импульстің өзгеру динамикасын сипаттайтын 

теңдеуді есепке алуды жоюға тең. Бұл жағдайда теңдеулер (2.11В, г) өрнектерге 

дейін азаяды (мұндағы P1, 2-гетероперездің тар және кең қабаттарында 

электрондардың қозғалғыштығы):  

 

𝑣1 =
𝐸∙𝑣𝑠1( 1)

𝑣𝑠1( 1)
= 𝜇1(휀1) ∙ 𝐸                                       (2.12a) 

𝑣2 =
𝐸∙𝑣𝑠2( 2)

𝑣𝑠2( 2)
= 𝜇2(휀2) ∙ 𝐸                                       (2.12б) 

 

Теңдеулер жүйесіне негізделген (2.11) дің квазидвумерлік нұсқасын құру 

кезінде арнаның параметрлері (кванттық шұңқырдың ені, тосқауылдың тиімді 

биіктігі, өлшемді – кванттық субзон түбінің энергиясы және т.б.) үшбұрышты 

потенциалды шұңқырдың жуықтауында анықталады және анықталады. Барлық 

қажетті шамалар 2.11 суретте көрсетілген.  

 

 
 

2.11 Сурет – Модельді аумақтық диаграмма құрылымын AlGaAs/GaA 

егер контактімен шоттки диодтары кері жылжыған, контактіні. 
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2.11 суретте көрсетілген белгілерді ескере отырып, гетероперезге жақын 

электрондарды сипаттауға арналған теңдеулер жүйесі:  

 

∑ =
𝑖

(
ℎ2

2𝑚∗
)

1
3

[
3𝜋

2
𝑞𝐸𝑦1 (𝑖 +

3

4
)]

2
3
 

 

𝐸𝑦1 =
𝑞

𝑘1

(𝑛𝑠 + 𝑁𝐷1𝑙1) 

 

𝑉1 =
𝑞2

2𝑘1
𝑁𝐷1𝑙1

2 +
3

2

𝑞

𝑘1𝐸𝑦1
∑𝑛𝑠𝑖Σ𝑖

𝑖

 

 

𝑛𝑠𝑖 =
𝑚∗𝑘𝑇

𝜋ℏ2
ln[1 + exp ((𝐸𝐹 − Σ𝑖)/𝑘𝑇)](2-3) 

 

𝑘1𝐸𝑦1 = 𝑘2𝐸𝑦2 

 

𝐸𝐹 = 𝑉2 − 𝑞 (𝜑Б − 𝑈𝑔 + 𝜑(𝑥)) + ∆ 

 

𝑉1 = ∆ + 𝑉2 − 𝑞 (𝜑Б − 𝑈𝑔 + 𝜑(𝑥)) + 𝐸𝑔1 − 𝛿1 

 

𝑉2 =
𝑞2

2𝑘1
[𝑁𝐷2(𝑎2 − 𝑑2 − ℎ𝛿)

2 + 𝑁𝑠𝑝(2𝑎2−𝑑2)𝑑2 + 𝑛2(𝐿2
22𝐿2𝑎2)

+ 𝑁𝛿(𝑎2 − 𝑑2 − ℎ𝛿)ℎ𝛿] − 𝑞𝐸𝑦2𝑎2 

  

Транзисторлық гетероқұрылымдардың дамуының бірінші кезеңінде [25] 

транзистор каналына қатысты донорлардың әртүрлі орналасуымен (δ қабат 

немесе көлемдік легірленген қабат түрінде) селективті легірленген дизайнның 

үш негізгі нұсқасы ұсынылды және жасалды:  

– тікелей құрылым-кең көлемді материалдағы донорлардың қоспасы жаппа 

мен арна арасында енгізіледі (2.12а сурет);  

- айналмалы құрылым-донорлардың кең көлемді материалдағы қоспасы 

арна мен субстрат арасында енгізіледі (2.12 сурет-12б);  

- Қос гетероқұрылым-донорлардың кең көлемді материалдағы қоспасы 

канал қабатының үстіндегі және астындағы кең көлемді қабаттарға енгізіледі (іс 

жүзінде бұл алғашқы екі нұсқаның тіркесімі) (2.12В сурет). 
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2.11 Сурет – Шоттки контактісі және GaAs арнасы бар құрылымдардың 

негізгі нұсқаларының схемалық аймақтық диаграммалары: (а) - тікелей HEMT 

құрылымы, (B) – қарама - қарсы HEMT құрылымы, (в) - Қос HEMT құрылымы. 

E0 өлшемді кванттаудың төменгі деңгейі ғана көрсетілген. 

 

 

 
 

2.13 Сурет – Шоттки контактісі бар құрылымдардың схемалық аймақтық 

диаграммалары: (а) – DA-DpHEMT құрылымы, (б) - p - AlGaAs және AlAs 

қосымша қабаттары бар қарама-қарсы құрылым. E0 және E1 екі төменгі 

өлшемді деңгей көрсетілген. 

 

Сонымен қатар, канал қабатының шекараларындағы гетероперек 

кедергілерінің биіктігін арттыру арқылы каналдың кванттық шұңқырындағы 

(КЯ) электрондардың локализация дәрежесін арттыруға ештеңе кедергі 

келтірмейді, мысалы, канал қабатындағы Үндістан мөлшерінің артуына 

байланысты. Алайда, канал қабатындағы тыйым салынған аймақтың ені 

айтарлықтай төмендейді, нәтижесінде мұндай құрылғылардың тесілген кернеуі 

байқалады. Бұл аспект бойынша ұсыныс өте перспективалы болып көрінеді [19] 

Үндістан мазмұнын көбейтпеңіз, бірақ басқа материалдарды, мысалы, 

In0.2al0.8as, арна қабатынан жоғары және төмен пайдаланыңыз. Түрдің 
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гетеропереходында (In0.2ga0.8as-арна) – In0.2al0.8as өткізгіштік аймағының 

түбінің энергия айырмашылығы шамамен 0.5 эВ дейін өседі. Бір қарағанда, 

ықтимал тосқауылдың өсуі шамалы, өйткені ол шамамен 0.2 - 0.15 эВ құрайды. 

Алайда, бұл жағдайда Ферми деңгейінен есептелген тосқауылдың тиімді биіктігі 

екі – үш есе артады, яғни.жоларалық алшақтықтың шамасына тең. Арна 

қабатының шекараларындағы тосқауылдың тиімді биіктігінің мұндай өсуі 

транзистордың жаппасының астындағы ыстық электрондардың тасымалдануына 

айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Арна қабатының гетероградтарындағы 

өткізгіштік аймағының түбінің энергия айырмашылығының бір уақытта артуы 

ғана емес, сонымен қатар канал қабатындағы ыстық электрондардың 

локализациясын күшейтетін қосымша ықтимал кедергілерді донорлық-

акцепторлық допинг арқылы құру перспективалы болып көрінеді, бұл 

транзисторлық гетероқұрылымдарды құрудың жаңа мүмкіндіктерін 

ашады.жақсартылған сипаттамалары.  

  

−
ℏ2

2

𝑑

𝑑𝑥
(

1

𝑚∗(𝑥)

𝑑Ψ𝑖(𝑥)

𝑑𝑥
) + 𝑈(𝑥)Ψ𝑖(𝑥) + 𝐸𝑥(𝑥)Ψ𝑖(𝑥) = 𝐸𝑖Ψ𝑖(𝑥) 

𝑈(𝑥) = 𝐸𝑐0(𝑥) − 𝑞 ∙ 𝜑(𝑥) 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑘(𝑥)

𝑑𝜑(𝑥)

𝑑𝑥
) = −

𝜌(𝑥)

𝑘0
 

𝐸𝑥(𝑥) = −
𝑞2

4𝜋𝑘(𝑥)𝑘0
(

3

𝜋
𝑛(𝑥))

1

3
                                  (2.14)  

 

(2.14) және одан әрі өрнектерде келесі белгілер енгізілді.  

<i(x) - I-ші өзіндік толқындық функцияның  

xmax2 

3 <ix dx 1, Ei-оператордың меншікті мәндері  

Координаттар диапазонында, онда қозғалысты квазикл-классикалық деп 

санауға болады (онда Ek0 0), сондай-ақ құрылымның КЯ аймағында Eimax соңғы 

өлшемінен жоғары (Ek0 eimax теңдігі қабылданады), энергия спектрі үздіксіз 

болып саналады және электрондардың көлемдік зарядының тығыздығы мына 

формула бойынша есептеледі:  

 

𝜌(𝑥) = 𝑞(𝑁𝐷(𝑥) − 𝑁𝐴(𝑥)) + 𝜌𝑐(𝑥) 

𝜌(𝑥) = −𝑞𝑛𝑐(𝑥) = −𝑞 ∙ 𝑁𝑐(𝑥) ∙ ∫
√𝐸𝑘(𝑥)𝑑𝐸𝑘

1+𝑒𝑥𝑝(
𝐸𝑘(𝑥)−𝐸𝐹

𝑘𝐵𝑇𝑒
)

∞

0
                (2.15) 

 

Маңызды ескерту жасалуы керек. Электрондардың дрейф 

жылдамдығының жоғарылауы жеткілікті үлкен болуы мүмкін. Сондықтан 

тасымалдаушылардың энергиясы (Максвелл бөлу функциясына жақындағанда) 

екі терминнің қосындысы ретінде ұсынылатындығын ескеру қажет: шартты 

түрде "жылу энергиясы" жәнебөлшектердің "бағытталған қозғалыстың 
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кинетикалық энергиясы":kBTe Пуассон теңдеуінің оң жағында барлық 

зарядтардың UX көлемдік концентрациясы келесі өрнектермен берілген 

өлшемді-кванттық субзондардың толқындық функциялары локализацияланған 

құрылымның КЯ аймағы үшін: 

 

𝑝(𝑥) = 𝑞(𝑁𝐷(𝑥) − 𝑁𝐴(𝑥)) + 𝜌𝑐(𝑥) − 𝑞 ∑𝑛𝑖|Ψ𝑖(𝑥)|2

𝑖

 

𝑛𝑖 = (
𝑚∗(𝑥)𝑘𝐵𝑇𝑒

𝜋ℏ
) ln {1 + 𝑒𝑥𝑝 [

𝐸𝐹−𝐸𝑖

𝑘𝐵𝑇𝑒
]}                              (2-16) 

 

Өрнектерде (2.16) Ферми функциясы түрінде тарату функциясын 

қолдануға көлденең ағынға жаппаға немесе жаппадан қатысатын 

электрондардың салыстырмалы саны аз болған кезде рұқсат етіледі. Осы себепті 

(216) Ni концентрациясының соңғы формуласы тек өте терең КЯ бар 

құрылымдар үшін, яғни Eimax k TB E шарты орындалған кезде орын алады .  

Электрондардың локальды емес қызуын талдау үшін біз жұмыста 

қолданылатын әдіске ұқсас әдісті қолданамыз [13].  

Біз pdrt дрейф импульсінің уақыт өзгерісін және каналдың тар 

қабатындағы және оны кеңірек жартылай өткізгіштердің қабаттарындағы 

кинетикалық энергияны сипаттайтын теңдеулер жүйесін құрамыз. 

[17] әдісінен айырмашылығы, канал қабатында электрондардың күшті 

локализациясы бар және күшті өлшемді кванттау жүйелері үшін құрылымның 

әртүрлі қабаттарында электрондардың болу ықтималдығын ескеретін сипаттама 

формасы қолайлы болып көрінеді. Энергия мен импульстің өзгеру динамикасын 

сипаттау кезінде біз WΕp дрейф импульсінің релаксация уақытын және жүйеге 

ұқсас теңдеулер жүйесіне кіретін τ_ε ε кинетикалық энергиясын қолданамыз 

[14].  

Wp импульсінің , Τ_Ε энергиясының және тиімді массаның релаксация 

уақытының өзгеру динамикасы X,y,z электронды жылдамдық компоненттері мен 

v t жылдамдығына байланысты кинетикалық энергия компонентін қамтитынΕt 

толық кинетикалық энергиясының уақыт өзгеруіне байланысты деп 

қабылданады :  

 

𝜕[𝑚∗(휀(𝑡)) ∙ 𝑉(𝑡)]

𝜕𝑡
= 𝑞𝐸(𝑡) −

𝑚∗(휀(𝑡)) ∙ 𝑉(𝑡)

𝜏ℎ(휀(𝑡))
 

𝜕 (𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑞𝐸(𝑡)𝑉(𝑡) −

(𝑡)− 0

𝜏𝜀( (𝑡))
                                    (2.17) 

 

Релаксация уақытының жуықтауын қолдану құрылым қабаттарының 

есептік немесе эксперименттік анықталған сипаттамаларына байланыстыруға 

мүмкіндік береді. Теңдеулер жүйесінде (2-17) және одан әрі мынадай белгілер 

енгізілді: V, m* – аңғарлар бойынша орташаланған күй тығыздығының дрейфтік 
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жылдамдығы мен тиімді массасы, Е – қоректендіру көзімен берілетін 

электрондарды қыздыратын бойлық электр өрісінің кернеулігі.  

Ондағы электрондардың беттік тығыздығы арқылы тиісті j қабатында 

электронның болу ықтималдығын енгіземіз: 

 

  𝜌𝑗 =
𝑛𝑠

𝑗

𝑛𝑠
, 𝑛𝑠

𝑗
= ∫ 𝜌𝑐(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑛𝑖(𝑥)𝑑𝑥 

𝑋𝑗

𝑋𝑗−𝑠

𝑋𝑗

𝑋𝑗−𝑠
                   (2.18) 

 

(2.18) өрнектерде белгілер енгізілді: nS-барлық қабаттар бойынша бос 

электрондардың беттік тығыздығы. "Q" электрондарының шашырау жиілігі үшін 

құрылымның барлық қабаттарында "j"индексі бар қабатта электронның болу 

ықтималдығын ескеретін келесі қарапайым модельдік өрнекті қолданамыз:  

 

 𝑣 = ∑ 𝑣𝑗𝜌𝑗𝑗                                                     (2.19) 

 

J мұндағы Qj - "j" индексі бар қабаттағы шашырау жиілігі.  

Үш қабатты құрылым үшін, j 2 болған кезде оны бірдей кең қабаттармен 

көмкеретін тар каналды қамтитын теңдеулер жүйесі релаксация уақытының 

(шашырау жиілігінің)Εt энергиясына тәуелділігінің түрін ескере отырып, келесі 

форманы алады: 

 
𝜕(𝑚∗( )𝑉)

𝜕𝑡
= 𝑞 (𝐸 −

𝑚∗( )𝑉∙(𝑚1
∗( )𝑉𝑆1( )𝐸𝑆2( )𝑝2+𝑚2

∗( )𝑉𝑆2( )𝐸𝑆2( )𝑝1)

𝑚1
∗( )𝑉𝑆1( )𝑚2

∗( )𝑉𝑆2( )
)      (2.20) 

 
𝜕

𝜕𝑡
= 𝑞(𝐸 ∙ 𝑉 − (𝐸𝑆1(휀)𝑝1 + 𝐸𝑆2(휀)𝑝2)𝑉𝑠(휀))                    (2.21) 

 

𝑉𝑠(휀) =
𝑚1

∗( )𝑉𝑆1( )𝑚2
∗( )𝑉𝑆2( )

(𝑚1
∗( )𝑝1+𝑚2

∗( )𝑝2)(𝑚1
∗( )𝑉𝑆1( )𝑝2+𝑚2

∗( )𝑉𝑆2( )𝑝1)
                (2.22) 

 

𝑚∗(휀) = (𝑚1
∗(휀)𝑝1 + 𝑚2

∗(휀)𝑝2                            (2.23) 

 

(2.20)÷(2.23) өрнектерде:
 V

SjH, E
SjH – электрондардың дрейфтік 

жылдамдығының статикалық тәуелділігі және бойлық электр өрісінің күші V
SjH, 

E
SjH.бұл тәуелділіктер "j"индексі бар құрылымның әр қабатының материалдары 

үшін V
SjH, дрейфтік жылдамдықтың стационарлық өріс тәуелділігі жәнеE

SjH 

кинетикалық энергиясы Монте-Карло әдісімен есептеу нәтижелерінен алынады. 

V
SjH - бүкіл құрылымдағы электрондардың дрейф жылдамдығының статикалық 

мәні. Модель әр түрлі қабаттардың еркін санына оңай жалпыланады 

(есептеулерде қабаттардың үш түрі қолданылды: тар канал қабаты, донорлық кең 

аймақ қабаты және легірленбеген кең спейсер қабаты).  

Бұдан әрі дрейф жылдамдығының v t - жауабының сандық есептеуінің 

нәтижелері және бойлық сыртқы электр өрісінің уақыт бойынша өзгеретін 

кернеуіне электрондардың кең көлемді қабатта (жоғары легирленген қабатта да, 
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спейсер қабатында да) болу ықтималдығы ұсынылады. Салынған модель 

электрондардың <i(x) айналмалы толқындық функциялары мен жазықтық 

толқындарының арасындағы айырмашылыққа байланысты шашырау 

қарқындылығының өзгеруіне байланысты әсерлерді ескермейді (яғни, осы 

айырмашылыққа сәйкес өлшемді кванттау рөлінің өсуі ескерілмейді) және т. б. 

Тиісінше, пайдаланылған жуықтау кезінде ең жақсы электронды динамика 

(дрейф жылдамдығының максималды мөлшері) есептеу кезінде каналдың тар 

қабатындағы электрондарды көрсетеді. 

 

 

2.4 Дрейф жылдамдығының теориялық талдауы  

 

 

Өріс эффектісі транзисторларымен миллиметрлік және субмиллиметрлік 

толқын ұзындығының даму перспективалары негізінен жоғары электронды 

қозғалғыштығы бар тар шеңберлі материалдар негізіндегі кванттық 

шұңқырлармен гетероқұрылымдарды қолданумен байланысты [49]. Аса қысқа 

жаппаларды қолдану және тыйым салынған аймақтың кіші ені осындай 

аспаптардың төмен тесілген кернеулеріне әкеледі, бұл шығыс АЖЖ 

қуаттарының үлкен шамаларын қамтамасыз ету қажет болған жағдайда 

проблемалар туғызады.  

Осы диапазондағы максималды кірісті неғұрлым дұрыс бағалау үшін және 

нәтижелерді жоғары жиіліктерге жақындату үшін транзисторлардың стандартты 

төмен сигналдық эквивалентті тізбегінің параметрлері анықталды, әрі қарай 

есептеулер жүргізілді. Әрі қарай, эквивалентті схеманы қолдана отырып, есептеу 

әдісі екі жақты келісу кезінде gmax максималды мүмкін болатын кірісті есептеді, 

оны есептеу формуласы келесідей:  

 

𝐺𝑚𝑎𝑥 = |
𝑆21

𝑆12
| ∙ (𝐾 − (𝐾2 − 1)0.5)                                 (2.24) 

 

мұндағы k-транзистордың тұрақтылық коэффициенті.  

2.14-суретте DpHEMT гетероқұрылымына негізделген және DA-DpHEMT 

гетероқұрылымына негізделген 0,8 мм Жаппа ені бар қуатты өріс 

транзисторлары үшін Gmax салыстыруы келтірілген. Бұл транзисторлар 

донорлық-акцепторлық допингі бар гетероқұрылымда 3-4 дБ артық пайда бар 

және сәйкесінше жоғары жиіліктерде жұмыс істей алады. Сонымен, максималды 

пайда болатын жиілік 0-ге тең болады, олар 40% - ға көп. Есептеулерді тексеру 

үшін 15 ГГц жиілігінде сәйкес трансформаторларды қолдана отырып, 

максималды сигналдық кірісті тікелей өлшеу жүргізілді. Оның мәні шамамен 16 

дБ болды, бұл есептелген мәліметтерге жақсы сәйкес келеді. 
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2.14 Сурет – Максималды пайда жиілікке тәуелділігі. 

 

2.14-суретте көрсетілген нәтижелер DpHEMT гетероструктурасында 

(штрих сызығы) және DA-DpHEMT гетероструктурасында (қатты сызық) жаппа 

ені 0,8 мм болатын өріс транзисторларының кірісі мен шығуын үйлестіру арқылы 

алынады. Нүкте 15 ГГц жиіліктегі DA-DpHEMT Транзисторы үшін Gmax өлшеу 

нәтижесін белгілейді. Параметрлердің 10 ГГц жиілігіндегі өлшеу нәтижелері 14-

кестеде келтірілген. Gmax максималды пайдасы әртүрлі перифериялық 

транзисторлар үшін есептелді. 2-15-суретте транзисторлар үшін gmax мәндерін 

Жаппаның енімен 0,4, 0,8 және 1,2 мм салыстыру көрсетілген.  

Жаппаның ені, оның ұзындығы мен кедергісі төмендеген кезде 

құрылғының жоғары жиілікті қасиеттері айтарлықтай жақсарады деп 

күтілгендей. Gmax нөлге айналатын жиілік бір жарым есе артады.  

 

2.1 Кесте - Жаппа ені 1,2 мм DA-DpHEMT транзисторларында максималды 

АЖЖ қуат және қуат өсімі. 

№ 

партии 

μ,  

 см2/В∙с  

ns∙10-12, 

см-2  

Pin,  

мВт  

Pout, мВт  КP, дБ  Id, мА  Ud, В  Pout /Lg,  

Вт/мм  

1  4930  4,14  200  1500  8,8  300  10  1,25  

2  4930  4,14  200  1400  8,5  250  10  1,17  

3  5400  3,9  200  1830  9,6  320  11  1,53  

4  5280  4,0  200  1700  9,3  300  11  1,42  

5  5390  3,97  200  1860  9,7  320  11  1,55  
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2.15 Сурет – Әр түрлі перифериялық DA-DpHEMT транзисторларының 

максималды пайда болу жиілігіне тәуелділік: 1-Жаппа ені 0,4 мм, 2 – Жаппа ені 

0,8 мм, 3-Жаппа ені 1,2 мм. 

 

DA-DpHEMT сипаттамаларын АЖЖ өлшеудің алғашқы нәтижелері 

транзисторлар жаппа ені 0,8 мм транзисторлардың үлгілерінде жүргізілді. 10 ГГц 

жиілігінде pout максималды шығыс АЖЖ қуатын және КР қуаты бойынша 

күшейту коэффициентін өлшеу нәтижелері (берілген кезде әр түрлі холл 

қозғалғыштығы және электрондардың беттік тығыздығы кезінде жаппа ені 1,2 

мм болатын транзисторлардың бірнеше партиялары үшін ud ағынындағы тиісті 

оңтайлы кернеулер және "А" күшейту режиміндегі жұмыс нүктесіндегі Id ағымы) 

2.1 кестеде келтірілген.  

 

 

 
 

2.16 Сурет – DA-DpHEMT құрылымында қолданылатын қабаттардың 

типтік материалдарындағы дрейф жылдамдығының уақытқа тәуелділігі. In0.53 

қабатында Ga0.47As - қызыл қисық, GaAs қабатында-көк қисық, қабатта 
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In0.52Al0.48As-донорлар Al0.3 қабаттарының қосындыланған жасыл қисығы. Ga0.7 

As-қара қисық. 

 

2.16-суретте Al 0.3Ga0.7As - тегі дрейф жылдамдығының амплитудасының 

GaAs-DpHEMT құрылымдарының типтік қабаттарындағы дрейф 

жылдамдығының амплитудасына қатысты өте қатты төмендеуі назар аударады. 

Донорлардың Al0.3ga0.7as легирленген қабаттарында электрондарды табу 

ықтималдығын азайтудың пайдалылығы айқын болады.  

Төмендегі 2-17 суретте дрейф жылдамдығының уақытқа тәуелділігі әр 

түрлі құрамдағы материалдарда ғана емес, сонымен қатар GaAs каналы бар 

транзисторлық DpHEMT құрылымдарына тән Al 0.3Ga0.7As қабаттарымен 

қоршалған GaAs қабатында көрсетілген. 

 

 
 

2.17 Сурет – GaAs қабатында электрондарды табу ықтималдығының 

шамалары бойынша Al 0.3Ga0.7As қабаттарымен қоршалған GaAs қабатында 

уақыт бойынша дрейф жылдамдығының төмен қарай ығысуының тәуелділігі: 

0.95, 0.9, 0.8, 0.7, 0.5. Салыстыру үшін, GaAs (көк қисық) және Al 0.3Ga0.7As 

(қара қисық) заңсыз көлемді үлгілері үшін дрейф жылдамдығының уақытқа 

тәуелділігі көрсетілген. 

 

2.17-суретте Al 0.3Ga0.7As қабатында электрондарды табу ықтималдығы өте 

аз болса да, шашырау амплитудасы GaAs амплитудасына қатысты айтарлықтай 

төмендейді.  
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2.18 Сурет – DpHEMT (қызыл қисық) және DA-DpHEMT (қоңыр қисық) 

құрылымдары үшін электрондардың дрейф жылдамдығының уақытқа 

тәуелділігі. 

 

2.18 суреттен амплитудасы да, ұзақтығы бойынша да минималды vdr(t 

шашырауы қарама-қарсы гетероқұрылымда байқалады. Бұл айналмалы 

құрылымда бойлық электр өрісінде қызған электрондардың шамамен 70% - ы 

арнадан Al0.3Ga0.7As қабатына өтетіндігінің нәтижесі. 

 

 
 

2.19 Сурет – Al0.3Ga0.7As кері құрылымы қабатында электрондарды табу 

ықтималдығы (көк қисық), түзу құрылымы (қызыл қисық), DADpHEMT 

құрылымы (қоңыр қисық), DA-DpHEMT түзу құрылымы (Жасыл қисық) In0.15 

Al0.85As арнасы бар. 
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Жұмыста [29] Al0.3Ga0.7As - In0.2Al0.8As – Al0.3Ga0.7As түрлерінің Қос 

құрылымының орнына HEMT құрылымдарының басқа түрі зерттелді. 

Құрылымдардың бұл түрінде In0.2Al0.8As – In0.2Al0.8As гетероөткізгіштер 

қолданылды, мұнда In0.2Al0.8As - канал қабаты.  

In0.2Al0.8As Al 0.3Ga 0.7As - In 0.2Al 0.8As- Al 0.3Ga 0.7As түріндегі DA – 

DpHEMT құрылымына қарағанда, күтулерге қайшы келеді (2.20-суретті қараңыз, 

үздіксіз жасыл қисық пен қоңыр сызықты салыстырыңыз). 

 

 
 

2.20 Сурет – Қос құрылымдардағы электрондардың дрейф 

жылдамдығының есептелген тәуелділігі. 

 

2.20-суретте келесі үлгілердегі дрейф жылдамдығының уақытына 

тәуелділіктер көрсетілген. DHEMT (қызыл қисық) және DA-DpHEMT (штрих – 

қоңыр қисық) құрылымдар үшін, DHEMT үшін " In 0.2Al 0.8As- In 0.2Al 0.8As –  In 

0.2Al 0.8As " (жасыл қисық), DA-DHEMT үшін " In 0.2Al0.8As – In 0.2Al 0.8As – In 0.2Al 

0.8As " (сирень қисығы). Салыстыру үшін Al0.3Ga 0.7as легірленген GaAs (көк 

қисық) жылдамдығының жоғарылауы келтірілген (қара қисық) және түзу 

DpHEMT құрылымында (сары қисық).  

Бұрын талданған қос құрылымдардың ішіндегі ең тиімді Vdr(t) DA-

DpHEMT " In0.2Al0.8As – In0.2Al0.8As – In0.2Al0.8As "түрінің құрылымы болып 

табылады. Бұл құрылымда пішін мен амплитуда бойынша дрейф 

жылдамдығының шашырауы түзу DpHEMT құрылымындағы дрейф 

жылдамдығының шашырауынан біршама ерекшеленеді (ол жоғарғы канал 

қабатының жоғарғы гетерогранасына жақын үшбұрышты каналға ие). Бұл 
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нәтиже кең конустық материалда электрондарды табудың жақын 

ықтималдығына сәйкес келеді (2-21 суретті қараңыз). 

 

 
 

2.21 Сурет – Электрондарды Қос құрылымдардың кең қабаттарында табу 

ықтималдығы. 

 

2-21-суретте электрондардың келесі қабаттарда болу ықтималдығының 

уақытқа тәуелділігі көрсетілген. Al0.3Ga0.7 As pHEMT құрылымында (қызыл 

қисық), In 0.2Al 0.8As dHEMT құрылымында (жасыл қисық), Al0.3Ga0.7 As DA-

DpHEMT құрылымында (қоңыр қисық), In 0.2Al 0.8AsDA-DHEMT құрылымында 

(сирень қисығы).  

2.22-суретте vdr(t) тәуелділіктерінің түрі бойынша талданған бірқатар 

құрылымдар үшін (2.22) формула бойынша есептелген сыртқы бойлық электр 

өрісінің кернеуіне электрондардың статикалық дрейф жылдамдығының 

тәуелділік графигі келтірілген. 

 

 
 

2.22 Сурет – Электрондардың статикалық дрейф жылдамдығының 

сыртқы бойлық электр өрісінің кернеуіне тәуелділігі. 
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2.22-суретте келесі үлгілердегі дрейф жылдамдығының тәуелділігі 

көрсетілген. Түзу DpHEMT құрылымы Ug =0.5 B - қызыл қисық, DA-DpHEMT 

құрылымы Ug =0.5 B -қоңыр қисық, түзу DpHEMT құрылымы Ug =0.5 B-сирень 

қисығы, DA-DHEMT құрылымы Ug =0.5 B B-сары қисық, DHEMT құрылымы Ug 

=0.5 B-жасыл қисық. Салыстыру үшін: ұқсас тәуелділіктер донорлық Al0.3Ga0.7 

As (қара қисық) және заңсыз GaAs (көк қисық).  

 

 

 

2.23 Сурет – Кері құрылымдардағы электрондардың дрейф 

жылдамдығының жарылуының есептелген тәуелділіктері. 

 

Одан да тиімдірек «металл - In0.2Ga0.8As - In0.2Al0.8As» түріндегі кері 

құрылымға субстрат жағынан pin - потенциалдық кедергіні енгізу. Бұл жағдайда 

электрондардың 15%-дан азы кең аралық In0.2Al0.8As ауысады, бұл 2-24-суретте 

көрсетілген нәтижелерден анық көрінеді, ал жарылыстың шамасы іс жүзінде 

бірдей болып шығады. қабатқа қатысты екі жақты DA арнасы бар сәйкес 

құрылымдағы сияқты. 

 

 
 

2.24 Сурет – Кең аралығы бар қабаттарда электрондарды табу 

ықтималдығы. 
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2.24 суретте келесі ықтималдықтар көрсетілген: Al0,3 Ga0,7 As қабатында 

түзу DpHEMT құрылымы (қызыл қисық), қабатта DA-DpHEMT құрылымы 

(сирень қисығы), In0,2 Al0,8As-кері DHEMT құрылымының Al0,3 Ga0,7 As 

қабатында Ug =0.3 В (ашық жасыл қисық), In0.2 Al0.8 As қабатында DA -DHEMT-

кері құрылым Ug=-0,2 В (жасыл қисық), DA-DpHEMT құрылымының Al0,3 Ga0,7 

As қабатында (қоңыр қисық). 

Осылайша, арна қабатының астындағы кері гетероқұрылымдарға қосымша 

pin -кедергілерді қосу және жаппа мен арна арасына кең саңылаулы AlAs 

қабатын енгізу жақын орналасуына байланысты еңістің ұлғаюы сияқты пайдалы 

қасиеттерді сақтайды. жаппаға арна [11,12] және ысырмадағы жеткілікті жоғары 

кернеулерде беріліс сипаттамасының сызықтылығын жақсарту. 

Мұндай құрылымдар келесі әсерлермен сипатталады: 

- кванттық ұңғыманың тарылуы, жаппадағы кері ығысудың жоғарылауы, 

- көрші квант түбінің энергиялары арасындағы үлкен айырмашылық - 

өлшемді ішкі жолақтар (оптикалық фононның энергиясынан бірнеше есе 

жоғары), 

- тікелей DA-DpHEMT гетероқұрылымдарына тән мәндерге жақын 

электрондардың дрейф жылдамдығының жарылуы. 

Негізінде, бұл жұмысына гетероқұрылымдардың кванттық шұңқырындағы 

өлшемді кванттау айтарлықтай әсер ететін өрістік әсерлі АЖЖтранзисторларды 

алғаш рет жасауға мүмкіндік береді. 

Бұрын [17] жылдамдық бойынша DA-DpHEMT транзисторларының 

АЖЖсипаттамалары ең жылдам өрістік транзисторлардың сипаттамаларына 

жақын болуы мүмкін екендігі атап өтілді - индий фосфиді субстраттары бар 

метаморфтық (mHEMT) гетероқұрылымдарға негізделген өрістік транзисторлар 

. Бұл тұжырым, белгілі бір дәрежеде, әзірленген модель шеңберінде жүргізілген 

дрейф жылдамдығының асқынуын есептеу нәтижелерімен расталады. 

2.25-суретте жоғары және төмен орналасқан қабаттардың екі жақты 

қоспалау кезінде In0.53Ga0.47As – In05.2Al0.48As гетеройысулары бар DmHEMT 

құрылымдары үшін сатылы күшті сыртқы өріс қосылған кезде электрондардың 

дрейф жылдамдығының уақытқа тәуелділігі көрсетілген. In0.53Ga0.47Asарна 

аралық бөлгіштерін жақтау. 
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2.25 Сурет – Метаморфтық mHEMT құрылымдарындағы электрондардың 

дрейф жылдамдығының жарылуының есептелген тәуелділіктері. 

 

2.25-суретте көрсетілген нәтижелер канал қабатының құрамында 

қолданылатын материалдың айтарлықтай әр түрлі сипаттамаларына байланысты 

In0.53Ga0.47As арнасы бар mHEMT құрылымдарындағы дрейф жылдамдығының 

асқынуы бұрынғыға қарағанда айтарлықтай үлкен екенін көрсетеді. GaAs 

мазмұны айтарлықтай жоғары болатын In0.16Ga0.84As арнасы бар pHEMT 

құрылымдары. 

Бинарлы құрылымдарды «In0.53Ga0.47As - In05.2Al0.48As» и «GaAs - 

Al0.3Ga0.7As» гетеройысуларына негізделген селективті қоспалармен салыстыру 

кезінде бірінші құрылымдағы дрейфтің орташа жылдамдығы дерлік болатынын 

көруге болады. Екінші құрылымға қарағанда 2 есе жоғары. DmHEMT 

құрылымындағы дрейф жылдамдығының жоғарылауы маңызды. Ug  0 B 

кезінде «In05.2Al0.48As - In0.53Ga0.47As – In05.2Al0.48As » , бірақ ол Ug = 0 B кезінде 

DA-DpHEMT транзисторының құрылымына қарағанда амплитудасы бойынша 

бір жарым есе дерлік жоғары. , бірақ уақыт өте әлсіз созылады. Сондықтан 

мұндай құрылымдарға негізделген құрылғылардың жаппасының астындағы [ 

Vdrt t орташа уақыт мәндері 20% -дан аспайды деп күтуге болады. DA-

DpHEMT транзисторларын арна қабатындағы индийдің жеткілікті жоғары 

мөлшерімен жасауға болатынын ескере отырып, [Vdrt t мәндері іс жүзінде 

бірдей болуы мүмкін. In0.2Ga0.8As –In0.2Al0.8As гетеройысулары бар DA 

құрылымдарына негізделген құрылғыларда dr tV t мәндері одан да жоғары болуы 

мүмкін. Сонымен бірге (күтілгендей, 2-25 суретті қараңыз) DmHEMT 
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құрылымдарында «In0.53Ga0.47As – In05.2Al0.48As» гетеройысуларына негізделген 

DA қоспасын қолдану [ Vdrt t -нің шамамен бір есе артуына әкелуі керек. 

«In0.53Ga0.47As –In05.2Al0.48As»гетеройындарына негізделген дәстүрлі DmHEMT 

құрылымдарына қатысты және бір жарым есе. 

Ең қарапайым гидродинамикалық жуықтаудағы [18] ауданы S бар 

транзистордың көлденең қимасындағы Qs жылу көздерінің тығыздығы уақыт 

бірлігінде электрондар бөлетін энергияға пропорционал: 

 

𝑄𝑠 =
𝜕𝑊

𝜕𝑡
= 𝑆𝑛

− 0

𝜏𝜀( )
=

𝐼 − 0

𝑞𝑣𝜏𝜀( )
                                    (2.25) 

 

Соңында, релаксация уақытының түрін (2.9) және (2.10) ескере отырып, 

біз аламыз: 
 

𝑄𝑠 =
𝜕𝑊

𝜕𝑡
= 𝐼

𝐸𝑠( )𝑣𝑠( )

𝑣
                                               (2.26) 

 

Селективті қоспасы бар гетероқұрылымдар негізінде транзистордағы 

жылу бөліну қуатын есептеу үшін гетеройысудың кең және тар аралық 

қабаттарында жылу бөлінуі әртүрлі болатынын ескеру қажет. Демек, жаппа 

енінің бірлігіне жылу шығарудың қуат тығыздығының мәніне арналған өрнектер 

тар аралық және гетеройысудың кең аралық қабаттары үшін келесі пішінге ие 

болады [20]. Төменде: nsl,2- гетеройысудың тар және кең аралық қабаттарындағы 

беттік электрондардың тығыздықтары. 

 

𝑄𝑠1 =
𝜕𝑊1

𝜕𝑡
= 𝑞𝑛𝑠1𝐸𝑠1(휀1)𝑣𝑠1(휀1)                               (2.27) 

 

𝑄𝑠2 =
𝜕𝑊2

𝜕𝑡
= 𝑞𝑛𝑠2𝐸𝑠2(휀2)𝑣𝑠2(휀2)                               (2.28) 

 

(2.27) ÷ (2.28) теңдеулер жүйесі Пуассон теңдеуімен және (2.14) ÷ (2.23) 

теңдеулер жүйесімен гетероқұрылымның өріс әсерінің сипаттамаларын есептеу 

мәселесін шешуге мүмкіндік береді. квазиекі өлшемді КЯ құрылымдарындағы 

электрондардың көлденең кеңістіктік берілуін есепке алатын транзисторлар. 

Бұл теңдеулер жүйесінде 1,2 .шартын қою арқылы көлденең кеңістіктік 

тасымалдауды алып тастауға болады. 

Донорлық-акцепторлы допингпен гетероқұрылымдардың дәстүрліден 

түбегейлі айырмашылығы мынада: потенциалдық кедергілерді локализациялау 

гетероструктуралық қабаттар арасындағы көлденең кеңістіктік электрон 

тасымалдау рөлінің күшті төмендеуіне әкелуі керек [19]. Қолданылатын модель, 

әрине, мұндай транзисторлардың барлық ерекшеліктерін сипаттай алмайды, 

әсіресе өлшемдік кванттау рөлінің күрт артуына байланысты, бірақ екі шектеу 

жағдайын қарастыруға болады: көлденең кеңістіктік тасымалдау дәстүрлі 

жуықтауларды қолдану арқылы есепке алынады [14]және көлденең кеңістіктік 
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тасымалдау іс жүзінде жоқ. 

Негізгі айырмашылық екі есептеу нұсқасының нәтижелерінде көрінеді. 

Кеңістіктік электрондардың тасымалдануы ескерілмеген жағдайда күшті өріс 

домені транзистордың жаппасы мен дренажы арасындағы бүкіл аймақты алуы 

мүмкін. Сондай-ақ, маңызды айырмашылық - тар және кең аралықтағы 

материалдардағы жылу бөлу жылдамдығы көлденең кеңістіктік тасымалдауды 

есепке алмаған кезде есептеулерде жақын, ал көлденең беруді ескере отырып 

есептеулерде жылу бөлінбейді. арна қабаты - негізгі жылу шығару арна қабатын 

жақтайтын кең аралық қабаттарда орын алады . 
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2.26 Сурет – Транзистордың ұзындығы бойынша электр өрісінің 

кернеулігін бөлу (көзден дренажға дейін). 

 

2.26 суретте тұтас сызық бүйірлік кеңістік трансляциясының нәтижесі 

болып табылады. Көлденең кеңістіктік тасымалдауды алып тастаған жағдайда 

нәтиже үзік сызықпен көрсетіледі. 

 

 
 

2.27 Сурет – Көлденең кеңістіктік тасымалдауды ескере отырып, көзден 

дренажға жылудың бөліну қарқындылығын бөлу: арна қабаты үшін тұтас 

сызық, кең саңылау қабаты үшін үзік сызық. 

E.
 kV

/c
m
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2.28 Сурет – Көлденең кеңістіктік беріліс алынып тасталған жағдайда 

көзден ағызу интенсивтілігін бөлу: арна қабаты үшін – тұтас сызық, кең аралық 

қабат үшін – үзік сызық. 

 

Алынған нәтижелер жоғарыда сипатталған механизм жаппаның ағызу 

жиегіндегі күшті өріс доменінің қатаң локализациясына әкелетіні туралы 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, егер кең аралықтағы 

материалдағы электрондардың шашырауының үлесі азайса (мысалы, DA 

құрылымдарындағы сияқты локализацияланған потенциалдық кедергілерді 

жасау арқылы), онда ашық транзисторда ығысуға қол жеткізуге болады деп 

болжауға болады. жаппадан дренажға дейінгі статикалық доменнің орнында. 

Доменнің мұндай ығысуы жылу бөлетін аймақ мөлшерінің күшті (бірнеше есе) 

ұлғаюымен және соның салдарынан үлкен сигнал режимінде жұмыс істегенде 

транзистордың қызып кетуінің 20%-ға дейін төмендеуімен бірге жүреді. , 

гомоструктуралық құрылғылардағы сияқты [29]. 

2.2 Кесте Транзистордың жылу моделінің параметрлері. 

Жаппа бөлігінің ұзындығы L 50, 100 мкм 

Субстрат қалыңдығы НGaAs 25 мкм 100 мкм 

Алтын жалатылған қалыңдығы HAu 30 мкм 5 мкм 

Электрленген алтынның жылу 

өткізгіштік коэффициенті 

k  
100, 200, 300 Вт/(мК) 

Субстрат температурасы T0 23, 80 оС 

Ысырманың ұзындығы бірлігіне 

келетін қуат 

W 1, 2, 3, 4 Вт/мм 

Жапқыштар арасында қадам 

жасаңыз 

h 14 мкм 28 мкм 

 

2.2-кестеде қуат W нақты жылу қуаты болып табылады, оның көп 

секциялы транзистордың кристалында шығарылуы корпустағы мыс негізге 
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қатысты кристалдың қызып кетуіне және температураның үш өлшемді 

таралуының пайда болуына әкеледі.  

 

 
 

2.29 Сурет – (а) - транзистордың фотосуреті, (б) - құрылғының көлденең 

қимасының схемалық көрінісі. Жылу шығару аймағының орны қызыл түспен 

көрсетілген. 

 

Арна температурасы үш координат бойынша – әрбір жеке секцияның 

ұзындығы бағытында, көлденең бағытта және жылуды кетіретін мыс негізі 

бағытында қатты өзгеретіні белгілі, бұл да расталады. құрастырылған 3D 

үлгісіне негізделген есептеулер, 2.30 суретті қараңыз. Транзистордың әрбір 

секциясы үшін жылу шығарудың жеке аймақтарының шағын өлшемдерін ескере 

отырып, күшейту режимінде жұмыс істейтін транзистордың осы 

аймақтарындағы максималды температураны өлшеу өте қиын. Тіпті ең дәл 

тепловизорлардың ажыратымдылығы бірнеше микроннан аспайтындықтан, 

мүлдем басқа, кішірек мән өлшенетін болады, бұл өлшеу аймағының 

айтарлықтай үлкен өлшемін орташалаудың нәтижесі болып табылады. 

Деградациялық тәжірибелердің нәтижелері бойынша қайта есептелген арнаның 

максималды температурасы транзистордың біркелкі қыздыру жағдайында шын 

мәнінде табылады. Осыған байланысты табиғи сұрақ туындайды: бұл 

температура жылу шығарудың әрбір жеке аймағындағы есептеулерде алынған 
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арнаның максималды температурасымен қалай сәйкес келеді. 

 

 
 

2.30 Сурет – (а) құрылымның бетіне параллель транзисторлық 

секцияларға перпендикуляр бағытта белсенді аймақтың ортасы бойынша 

температураның таралуы. (b) Транзистордың бетінде температураның таралуы. 

 

2.30-суретте көрсетілген нәтижелер келесі шарттарда алынды. 

Көрсетілген: W 1 Вт/мм ол «А» күшейту режимінде 1 Вт/мм АЖЖқуатқа сәйкес 

келеді (ПӘК = 50%), әрбір секцияның ұзындығы 100 мкм, негіз қалыңдығы 100 

мкм, базалық температура 23 ° C, жаппа кезеңі 14 мкмКоординаталар 

транзистордың ортасынан бастап есептеледі. Қызыл қисық – транзистордың 

бетіндегі температура, көк қисық – транзистордың бетінен 2 мкм төмен 

температура, жасыл қисық – транзистордың бетінен 5 мкм төмен температура. 

Есептеулер кезінде ол белгіленді: негіздің температурасы 23 ° C, негіздің 

қалыңдығы 100 мкм, көздің, жаппаның және су төгетін бөліктердің ұзындығы 

50мкм 

Күшейтудің А режимінде жұмыс істегенде максималды жылу режимін 

типтік бағалау үшін ПӘК 50%-ға тең қабылдануы мүмкін (бұл жағдайда жұмыс 

нүктесінде шығарылатын тұрақты токтың меншікті қуаты және шығарылатын 

АЖЖ меншікті шығыс қуатына тең) жүктемедегі кедергі транзисторлық 

кристалды жылытуға кетеді) ... Әрине, бұл жағдайда уақыт бойынша өзгеретін 

АЖЖпотенциалы кезінде Ugtжаппаның годографта JD(t)= JD (UD (t)) көрсету 

нүктесі транзистордың ВАС шығыс сипаттамаларының период бойынша орташа 

есеппен есептелінеді. өзгерісінің Ugt, тұрақты қуат қисығы бойымен 

қозғалады JD(t)∙ UD (t)=const,А – күшейту режиміндегі жұмыс нүктесінде 

шығарылатын тұрақты ток қуатына тең. 

Сынақтардың барлық түрлерінде қимасының ұзындығы 100 мкм болатын 

транзисторлар негіз қалыңдығы 100 мкм және құрылымдық периоды 28 мкм 
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болса да, негіз қалыңдығы 25 мкм және құрылымдық периоды 14 мкм болса да 

бұзылмайды, жаппа секцияларының жанында локализацияланған жылу бөліну 

аймақтарында арнаның есептік максималды температурасы 160 - 170 ° C дейін 

(ол 150о С-қа тең мәннен сәл асып түседі), 2-30, 2-31, 2-32 суреттерді қараңыз, 

бұл жеткілікті осы құрылғылардың нақты жұмыс істеу мүмкіндігіне сәйкес 

келеді. 

Транзистордың максималды бетінің температурасы транзистор алып 

жатқан топологиялық ауданның центрінде есептеледі. Орталықтан ауытқыған 

кезде, тіпті салыстырмалы түрде аз қашықтықта температура айтарлықтай 

өзгереді, 2-30 суретті қараңыз. Секция ұзындығы 100 микронға тең 

транзисторлардың сынақтары 1 Вт / мм-ден сәл аз белгілі бір шығыс АЖЖқуатта 

жүргізілгендіктен, есептеулерде алынған нәтиже 150 ° C дәстүрлі сыни 

температураға сәйкес келеді, ол одан әрі болады. нәтижелерін бағалау үшін 

қолданылады. 

GaAs жылу өткізгіштік коэффициентінің температураға тәуелділігін 

есепке алудың маңыздылығын атап өткен жөн. Суреттен көрініп тұрғандай. 2-31, 

2-32, T0=80о С базалық температурада алынған нәтижелерден алу, 57о С 

айырмашылығы T0 T0=23о С кезінде алынған қисықпен сәйкес келмейді. 

Ең қарапайым бағалауларды жасайық. 

Егер мәселенің үш өлшемді ерекшелігін есепке алмасақ, онда RT1 - негіздің 

қалыңдығы H1 100 мкм-ге тең және гальваникалық алтынның жылу өткізгіштігі 

kAu = 200 Вт/мК болатын транзистордың меншікті жылу кедергісі, бұл RT2 

меншікті жылу кедергісі 25 мкм-ге тең субстрат қалыңдығы H 2транзистордан 

шамамен үш есе жоғары. 

 
𝑅𝑇1

𝑅𝑇2
≈

𝐻1/𝑘𝐺𝑎𝐴𝑠
𝐻2

𝑘𝐺𝑎𝐴𝑠
+𝐻𝐴𝑢/𝐾𝐴𝑢

≈ 3.2 

 

бұл субстраттың қалыңдығы 25 мкм және периоды 14 мкм болатын 

транзистордың қызып кетуі негіз қалыңдығы 100 мкм және периоды 28 болатын 

құрылғыға қарағанда айтарлықтай (шамамен бір жарым есе) төмен болуы керек 

дегенді білдіреді. мкм. Дегенмен, үш өлшемді мәселені шешуде алынған дәлірек 

нәтижелер бұл болжамды растамайды. 

2.31 ÷ 2.34 суреттерде арнаның максималды температурасының (көп 

секциялы транзистордың ортасында) T0 корпусының әртүрлі 

температураларында транзистор шығаратын АЖЖқуаттың максималды 

температурасына, L қимасының ұзындығына, НGaAs субстратына тәуелділіктері 

көрсетілген. қалыңдығы, HAu алтын қабатының қалыңдығы және секция 

кезеңдері жапқыштар h. 
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а)                                                             б) 

 

2.31 Сурет – Арнаның максималды температурасының (көп секциялы 

транзистордың ортасында) АЖЖ меншікті шығыс қуатына тәуелділігі. Есептеу 

параметрлері: T0 = 80 С, h = 28 мкм, ПӘК = 50% (а): НGaAs= 25 мкм, HAu = 30 

мкм. (б): НGaAs= 100 мкм, HAu = 5 мкм. 

 
 

               

а)                                                            б) 

 

2.32 Сурет – Арнаның максималды температурасының (көп секциялы 

транзистордың ортасында) АЖЖ меншікті шығыс қуатына тәуелділігі. Есептеу 

параметрлері: T0 = 80 о Сh = 14 мкм, ПӘК = 50%, (а): НGaAs= 25 мкм HAu =30 

мкм, (б): НGaAs= 100 мкм,HAu = 5 мкм. 

 

              

а)                                                     б) 

 
2.33 Сурет – Арнаның максималды температурасының (көп секциялы 

транзистордың ортасында) АЖЖ меншікті шығыс қуатына тәуелділігі. Есептеу 
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параметрлері: T0 = 23о Сh = 28 мкм ПӘК = 50% (а): НGaAs= 25 мкм HAu =30 

мкм, (б): НGaAs= 100 мкм,HAu = 5 мкм. 

 

                    

а)                                                        б) 

 

2.34 Сурет – Арнаның максималды температурасының (көп секциялы 

транзистордың ортасында) АЖЖменшікті шығыс қуатына тәуелділігі.Есептеу 

параметрлері: T0 = 23о Сh = 14 мкм, ПӘК = 50%; (а) НGaAs= 25 мкм HAu =30 

мкм,(б) НGaAs= 100 мкм,HAu = 5 мкм. 
 

 

 

 

2.35 Сурет – Арнаның максималды температурасының (көп секциялы 

транзистордың ортасында) АЖЖ меншікті шығыс қуатына тәуелділігі. Есептеу 

параметрлері: НGaAs= 25 мкм. Тұтас сызықтар - HAu = 30 мкм және Sn 

қалыңдығы 20 мкм кезінде: Дәнекердің Au қабаты. Нүктелі сызық - 

субстраттың төменгі жағында гауһар интерфейсті енгізу кезіндегі нәтижелер. 0 

= 23 0С ПӘК = 50% 

 

Ұсынылған идеямыздың тиімділігін тексеру үшін біз кристалдық беттің 

үстіне қалыңдығы hC болатын жылу өткізгіш АПП енгізілген кезде 

транзисторлардағы температураның таралуын есептейміз (2-36 суретті қараңыз), 

нақты мәні бар жоғарыда талқыланған дизайн нұсқалары үшін 1000 Вт / (м∙К) 
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жылу өткізгіштік (бұл поликристалды алмазға сәйкес келеді). 

 

 
 

 
2.36 Сурет – Үстінде hC қалыңдығы бар АПП қабаты бар қуатты 

АЖЖөрістік транзистордың бойлық қимасының жеңілдетілген көрінісі. 

 

Есептеулер температура профильдерінің шамамен бірдей екенін көрсетті, 

егер алмаз тәрізді жабынның меншікті жылу өткізгіштігінің төмендеуімен оның 

қалыңдығы пропорционалды түрде жоғарыласа. 

 

 

 а)                                                      б)                               в) 

 

2.37 Сурет – Транзисторлық құрылымның ортасынан құрылымның бетіне 

параллель транзисторлық секцияларға перпендикуляр бағытта температураның 

таралуы. Координаталар транзисторлық құрылымның ортасынан есептеледі. 

Корпус температурасы: 22о С. АЖЖ шығыс қуаты: 1 Вт/мм, ПӘК: 50%, 

қиманың ұзындығы: 100 мкм, негіз қалыңдығы: 100 мкм, негізгі температура: 

23оС. 

 

2.37-суретте қалыңдығы 2 мкм болатын АПП мыналарды қамтиды: (а) - 

транзистордың барлық белсенді аймағы, (б) - транзистордың барлық белсенді 

аймағы және белсенді аймақтың айналасындағы чип бетінің перифериясы. 50 

мкм қашықтықта, (c) - транзистордың барлық белсенді аймағы және чиптің бүкіл 

беті. Қызыл сызықтар - транзистор бетіндегі температураның таралуы, көк 

сызықтар - транзистор бетінен 2 мкм төмен температураның таралуы, жасыл 

hC 2 мкм 

GaAs 

Au 

Припой 

Сu 

HGaAs 

HAu 

20 мкм 

2 мм 
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сызықтар - транзистор бетінен 5 микрон төмен температураның таралуы. 

 

 
 

2.38 Сурет – Транзисторлық құрылымның бетіндегі АПП қабатының 

астындағы температураның таралуы. АПП қалыңдығы: 5 микрон, тек 

транзистордың белсенді аймағы жабылған. АЖЖ қуаты 1 Вт / мм, тиімділігі 

50%, қиманың ұзындығы 100 мкм, негіз қалыңдығы 100 мкм, негізгі 

температура 23о С. 

 

Транзистордың конструкциясына АПП түріндегі жылу интерфейсін 

енгізудің тиімділігін толығырақ көрсету үшін 2-39, 2-40-суреттер әртүрлі 

нұсқалар үшін арнаның максималды температурасының меншікті жылу 

шығаруға тәуелділігін көрсетеді. өрістік транзисторлардың: АПП болмаған кезде 

де, оның әртүрлі қалыңдығымен де hC. 

 
 

 

а)                                              б) 

 

2.39 Сурет – Транзистор арнасындағы максималды температураның жылу 

бөлудің меншікті қуатына тәуелділігі. 
 

2.39 (а), (б) суретте – көлденең қызыл нүктелі сызық – критикалық 
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температура, одан жоғары қарқынды деградация процестері басталады, көлденең 

көк нүктелі сызық – қоршаған орта температурасы. Бөлімдердің ұзындығы: 50 

мкм (а), 100 мкм (б), астар қалыңдығы 100 мкм, жаппа секцияларының периоды 

28 мкм. 

 

 
а)                                                б) 

 

2.40 Сурет – Транзистор арнасындағы максималды температураның жылу 

бөлудің меншікті қуатына тәуелділігі. 

 

Құрылым бетіндегі АПП түріндегі жылу интерфейсі бар транзисторлар 

үшін есептеулердің нәтижелері келесіні көрсетті: 

1.  GaAs астарының қалыңдығы 100 мкм және құрылымдық периоды 28 

мкм болса, жылу интерфейсі (меншікті жылу өткізгіштігі 1000 Вт/мК және 

қалыңдығы 5 мкм-ден астам) қимасы бар транзисторларда жылуды тиімді 

кетіруді қамтамасыз етеді. ұзындығы 50 мкм. W≤3.5Вт / мм және қимасының 

ұзындығы 100 мкм болатын транзисторларда. W≤2.5 Вт / мм ауыр жұмыс 

жағдайында 80 ° C қоршаған орта температурасында үздіксіз жұмыс. 

2. GaAs субстратының қалыңдығы 25 мкм және құрылымдық периоды 14 

мкм болса, жылу интерфейсі (меншікті жылу өткізгіштігі 1000 Вт/(мК) және 

қалыңдығы 5 мкм-ден жоғары) жылу мәселесін толығымен шешеді. қимасының 

ұзындығы 50 мкм болатын транзисторларда жою W≤2.0 Вт/мм, ал секция 

ұзындығы 100 мкм транзисторларда W≤1.5 Вт/мм. Жылу бөлу мәселесін шешу 

үздіксіз режимде және 80 ° C қоршаған орта температурасында жұмыс істегенде 

қол жеткізіледі. 

3. Көздің, жаппаның және ағызу секцияларының ұзындығын азайту, 

сондай-ақ AПП интерфейсі жоқ транзисторлар үшін есептеу нәтижелерінде 

транзистордың қызып кетуін айтарлықтай азайтады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 

Қуатты өрістік транзисторды жасаудың түпнұсқа конструкциясы мен 

технологиясы жасалды, бұл өздігінен жылжу және жаппалардың транзистордың 

бастауына жылжуы мүмкіндігімен бастау мен құймалар арасындағы 

жаппалардың бекітілген орналасуын қамтамасыз ету үшін металдардың көлбеу 

бүркуін қолдануға мүмкіндік береді, бұл қолайлы құрылғылардың шығуын 

едәуір арттырады.. 

Түпнұсқа конструкциясы, Г – тәрізді жаппаны қалыптастыру әдісі және 

жасау технологиясы жасалды, бұл транзистордың жаппасын жаппаның 

кедергісін арттырмай, қолданылатын литографиялық жабдықтың 

ажыратымдылығынан 2-3 есе аз, транзисторлардың сипаттамаларын жақсартады 

және қолайлы өнімдердің шығуын арттырады. 

Тұжырымдама ұсынылды және DA-pHEMT гетероқұрылымдарының 

конструкциялары жасалды, қосымша донорлық-акцепторлық локализациялық 

потенциалды тосқауылдары бар, олар транзисторлардың жаппасының 

астындағы электрондардың көлденең кеңістіктік тасымалдануын басу арқылы 

олардың негізінде транзисторлардың жаппасының астындағы электрондардың 

дрейфтік жылдамдығынан бір жарым есе көп, дәстүрлі DpHEMT 

гетероқұрылымдарының негізінде электрондардың салыстырмалы және үлкен 

беттік тығыздығы бар. 

Теориялық тұрғыдан локализацияланған потенциалды тосқауылдары бар 

гетероқұрылымдардағы электрондардың локальды емес жылынуының 

ерекшеліктері, сондай-ақ оларға негізделген транзисторлардың жылу қасиеттері 

зерттелді. 

Дәстүрлі DpHEMT-құрылымдарындағы транзисторлармен салыстырғанда 

1.5 -2 есе үлкен күшейту коэффициенті мен нақты шығыс қуатына ие донорлық-

акцепторлық легирленуі бар гетероқұрылымдарда қуатты өріс транзисторлары 

ұсынылған және жасалынған. 
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ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРДІҢ ТІЗІМІ 

 

 

БФАТ - белсенді фазаланған антенна торы. 

АЖЖ - аса жоғары жиілікті. 

ЭКБ - электронды компоненттік база. 

ШӨТ - Шоттки тосқауылы бар өрістік транзисторлар. 

pHEMT - (pseudomorphic high electron mobility transistor)-псевдоморфты 

AlGaAs-InGaAs-GaAs гетероқұрылымдар негізіндегі АЖЖ транзисторлар. 

DpHEMT - арна қабатының үстінде және астында түзілген кең аралық 

қабаттардың донорларымен легирлеуге байланысты арнаны электрондармен екі 

жақты толтыратын pHEMT транзисторы. 

DApHEMT - арна қабатынан жоғары және төмен түзілген және p-i-n 

легирлеу профилі бар AlGaAs-қабаттарындағы донорлар мен акцепторлардың 

зарядтары қалыптасқан локализацияланған потенциалды тосқауылдары бар 

гетероқұрылымды транзистор. 

(δ:Si) - жартылай өткізгіштің өте жұқа легирленген қоспалы кремний 

қабатын белгілеу. 

(δ:А) - жартылай өткізгіш қабатының өте жұқа легирленген акцепторлы 

қоспасын белгілеу. 

ЖТ – жоғары тор. 

ГДМ – гидродинамикалық модель. 

ТМ – температуралық модель. 

КҰ – кванттық ұңғыма. 

СЛГ ӨТ – селективтілегирленуі бар гетероқұрылымға негізделген өрістік 

транзистор. 

q – электрон заряды. 

𝑣 𝑖 - «i» нөмірі бар аңғардағы (долина) электрондардың жылдамдығы. 

휀𝑖 - «i» нөмірі бар аңғардағы электрондардың энергиясы. 

휀𝑝 - оптикалық фононның энергиясы. 

𝑇𝑖 - «i» нөмірі бар алқаптағы электрондардың температурасы. 

𝑚∗ - электрондардың эффективті массасы. 

�⃗� 𝑖 - электрондар арасындағы кинетикалық энергияны тасымалдаудан 

туындаған жылу ағыны (электронды газдың жылу өткізгіштігі). 

𝐼𝑛𝑖 , 𝐼𝑝𝑖 , 𝐼 𝑖 - Больцман кинетикалық теңдеуіндегі соқтығысу 

интегралдарымен байланысқан электрондардың концентрациясы, олардың 

импульсі және әр алқаптағы энергиясы үшін теңдеулердегі гидродинамикалық 

генерация - релаксациялық мүшелері. 

𝑘𝐵 – Больцман тұрақтысы. 

𝜏𝑝 - электрон импульсінің гидродинамикалық релаксация уақыты. 

𝜏  - электрондардың кинетикалық энергиясының гидродинамикалық 

релаксация уақыты. 
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𝑙𝑝, 𝑙  - импульстің релаксация ұзындығы және электрондардың 

кинетикалық энергиясы. 

p - тар аймақ және кең аймақтағы жартылай өткізгіштердегі аңғарлар саны 

(ГДМ-де). 

𝐿𝑖,𝑗 - электрондар алып жатқан гетероауысу қабаттарының аймақтарының 

қалыңдығы (ГДМ-де). 

𝑣𝑠(휀), 𝐸𝑠(휀) - 휀 электрондардың белгілі бір кинетикалық энергиясына 

сәйкес келетін электрондардың дрейфтік жылдамдығының және электр өрісінің 

кернеулігінің статикалық мәндері (ГДМ-де). 

휀̃ - гетероауысудың потенциалды тосқауылынан өткен кезде электронның 

кинетикалық энергиясы (ГДМ-де). 

𝜇, 𝑛 - электрондардың қозғалғыштығы және концентрациясы. 

𝑛𝑆 - электрондардың беттік концентрациясы. 

𝑉1,2 - өткізгіштік аймағының иілісі. 

𝛴𝑖 - электрондардың кинетикалық энергиясының меншікті мәндері 

(импульстің көлденең компонентіне сәйкес). 

i - өлшемдік - кванттық ішкі жолақ саны (i=0,1…). 

𝑁𝐷1, 𝑁𝐷2 - гетероауысуды құрайтын қабаттардағы донорлардың 

концентрациясы (ГДМ-де). 

𝑁𝑠𝑝 - спейсер қабатындағы донорлардың концентрациясы (ГДМ - де) 

𝑙1, 𝑎2, 𝑑2 - арнадағы электрондар үшін потенциалдық шұңқырдың ені, арна 

қабатына және спейсерге жақын орналасқан кең аймақ. 

𝑘1,2 - гетероауысуды құрайтын тар және кең аймақты қабаттардың 

диэлектрлік тұрақтысы (ГДМ-де). 

𝑛𝑠𝑖 - i саны бар өлшемдік - кванттық ішкі аймақтағы электрондардың беттік 

тығыздығы, (𝑛𝑠 = ∑ 𝑛𝑠𝑖)𝑖 . 

𝑘𝐵𝑇 - жылу энергиясы. 

𝐸𝐹 - Ферми энергиясы. 

𝜑Б – Шоттки тосқауылының биіктігі. 

𝑈𝑔 – жаппа кернеуі. 

𝜑(𝑥) - транзистор арнасындағы бойлық координат бойынша потенциалды 

бөлу (бастаудан құймаға дейін). 

𝐸𝑦1,2 - гетероауысудың шекарасындағы көлденең электр өрістерінің 

кернеулігі. 

𝐸𝑥1,2 - гетероауысу шекарасында бойлық (бастаудан құймаға бағытталған) 

электр өрістерінің кернеулігі. 

𝐸𝑔1 - арнаның тар аймақты тыйым салынған аймақтың ені. 

𝛿1 - теңгерімсіз Ферми деңгейіне қатысты валенттікжолақ түбінің орны 

(ГДМ-де). 

∆ - гетероауысу шекарасында өткізгіштік аймағы түбінің жыртылу 

шамасы. 
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𝐿2 - 휀1 энергиясы бар электрондар кең көлемді материалға енетін 

гетероауысу шекарасынан қашықтық (ГДМ-де). 

ℎ𝛿 - спейсерде кең аймақты материалдың жоғары легирленген қабатының 

қалыңдығы (ГДМ-де). 

𝑁𝛿 - ℎ𝛿 қабатындағы донорлардың концентрациясы. 

𝐼𝐷 , 𝐼𝑑 -транзистордағы құйма тогы. 

𝑔𝑚 =
𝜕𝐼𝐷

𝜕𝑈𝑔
 - транзистордың тіктігі 

𝑈𝑑 – транзистор құймасындағы кернеу. 

𝑈𝑔 – транзистор жаппасындағы кернеу. 

𝐸𝑠 - электрондардың статикалық дрейф жылдамдығы максималды мәнге ие 

болатын электр өрісінің кернеулігі. 

𝑄𝑠 - жылу көздерінің тығыздығы (жылу шығару қуатының тығыздығы). 

𝑛𝑠1,2 - гетероауысудың тар аймақты және кең аймақты қабаттарында 

электрондардың беттік тығыздығы. 

𝐿𝑠𝑔 – бастау мен жаппа арасындағы қашықтық. 

𝐿𝑔𝑑 – жаппа мен құйма арасындағы қашықтық. 

𝐿𝑔- жаппа негізінің ұзындығы. 

𝑊𝑔 -жаппа ені. 

h – арна биіктігі. 

𝑓𝑡- ток бойынша максималды күшейту жиілігі. 

ҚК – қуат күшейткіші. 

ВАС – вольт-амперлік сипаттама. 

ПӘК – пайдалы әсер коэффициенті. 

(DA)-DpHEMT – арна қабатының үстінде және астында пайда болған және 

p-i-n легирлеу профиліне ие AlGaAs қабаттарындағы донорлық және 

акцепторлық зарядтармен локализацияланған потенциалды тосқауылдары бар 

DpHEMT транзисторы. 

ІКТ - ішкі келісілген транзистор. 

ℏ𝜔 - оптикалық фононның энергиясы. 

𝑓𝑡- ток бойынша максималды күшейту жиілігі. 

𝐿𝑔- жаппа негізінің ұзындығы. 

L - жаппаның индуктивтілігі, транзистордың жаппасына дәнекерленген 

жалғау сымдарының индуктивтілігі. 

𝐿𝑑- құйманың индуктивтілігі, транзистордың құймасына дәнекерленген 

байланыстырушы сымдардың индуктивтілігі. 

2D, 3D - екі өлшемді, үш өлшемді. 

𝑣𝐷 - жаппаның астындағы электрондардың орташа дрейфтік жылдамдығы. 

𝜇, 𝑛 - электрондардың қозғалғыштығы және концентрациясы. 

𝑛𝑆 - электрондардың беттік концентрациясы. 

휀 - диэлектрлік тұрақты, электрондардың энергиясы. 

КҰ – кванттық ұңғыма. 

𝐸𝐶 - өткізу аймағының төменгі энергиясының мәні. 
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𝐸𝑉- валенттік аймақ төбесінің энергия мәні. 

РҒА СБ ЖӨФИ - Ресей Ғылым академиясының Сібір филиалының 

жартылай өткізгіштер физикасы институты. 

СПб АУ РҒА НҒББО - Санкт-Петербург академиялық университеті - 

Ресей Ғылым академиясының нанотехнологиялар ғылыми-білім беру 

орталығы (академиялық университет). 

𝑃кіріс, 𝑃𝑖𝑛- құрылғының кіріс контактісіне берілген АЖЖ қуаты. 

𝑃шығыс, 𝑃𝑜𝑢𝑡 - құрылғының шығыс контактісінен алынған АЖЖ қуаты. 

𝐾𝑝 – қуат бойынша күшейту коэффициенті. 

𝐼құйма, 𝐼𝑑𝑠 – құйма тогы. 

𝑈құйма, 𝑈𝑑- транзистор құймасындағы кернеу. 

𝑈𝑔 – транзистор жаппасындағы кернеу. 

𝐹𝑚𝑖𝑛-шудың минималды коэффициенті. 

𝐾𝑦 – ток бойынша күшейту коэффициенті. 

𝑊𝑔 -жаппа ені. 

q – электрон заряды. 

𝜗 – электрондардың жылдамдығы. 

𝑚∗ - электрондардың эффективті массасы. 

E – электр өрісінің кернеулігі. 

𝜏𝑝 - электрон импульсінің гидродинамикалық релаксация уақыты. 

𝜏  - электрондардың кинетикалық энергиясының гидродинамикалық 

релаксация уақыты. 

𝑣𝑠(휀), 𝐸𝑠(휀) - 휀 электрондардың белгілі бір кинетикалық энергиясына 

сәйкес келетін электрондардың дрейфтік жылдамдығының және электр өрісінің 

кернеулігінің статикалық мәндері (ГДМ-де). 

𝜏 – қабаттар арасындағы өтпелі уақыт. 

𝜇(휀) - электрондардың олардың энергиясына байланысты қозғалғыштығы. 

𝐺𝑚𝑎𝑥 - транзисторды екі жақты үйлестіру кезінде мүмкін болатын 

максималды күшейту коэффициенті. 

K - транзистордың тұрақтылық коэффициенті. 

휀̃ - гетероауысудың потенциалды тосқауылынан өткен кезде электронның 

кинетикалық энергиясы (ГДМ-де). 

𝑘𝑇 - жылу энергиясы. 

𝐸𝐹 - Ферми энергиясы. 

𝜑Б – Шоттки тосқауылының биіктігі. 

𝑈𝑔 – жаппа кернеуі. 

𝜑(𝑥) - транзистор арнасындағы бойлық координат бойынша потенциалды 

бөлу (бастаудан құймаға дейін). 

𝑔𝑚 =
𝜕𝐼𝐷

𝜕𝑈𝑔
 - транзистордың тіктігі. 

𝐸𝑠 - электрондардың статикалық дрейф жылдамдығы максималды мәнге ие 

болатын электр өрісінің кернеулігі. 
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𝑄𝑠 - жылу көздерінің тығыздығы (жылу шығару қуатының тығыздығы). 

𝑛𝑠1,2 - гетероауысудың тар аймақты және кең аймақты қабаттарында 

электрондардың беттік тығыздығы. 

𝐿1,2 - жылу жылытуды ескере отырып, гетероауысудың тар аймақты және 

кең аймақты қабаттарының эффективті қалыңдығы. 

БСТ керамикасы - комбинациядан жасалған жартылай өткізгіш астар. 

TGF2021-04 – TriQuint фирмасы шығарған қуатты өріс GaAs транзисторы. 

МИС – монолитті интегралды сұлба. 

Курс ТГ-5, 3П612 А-5 – «Шокин атындағы «Исток» ҰКП» АҚ өндіретін 

орташа қуатты транзисторлар. 
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