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Zoznam použitých skratiek a symbolov
SiC – karbid kremíka
Si – kremík
FET – poľom riadený tranzistor
IF – prúd v priepustnom smere
IR – prúd v závernom smere
UF – úbytok napätia v priepustnom smere
UBR – prierazné napätie diódy
UR – napätie v závernom smere
RDSon – dynamický odpor diódy v zopnutom stave
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Úvod
Väčšina výnimočných vnútorných vlastností karbidu kremíka (SiC) je známa už
po desaťročia. SiC, spolu s germániom a kremíkom, bol už na začiatku polovodičovej
éry považovaný za jedného z kandidátov na materiál pre výrobu polovodičových
súčiastok. Avšak predpokladom pre masovú produkciu polovodičovej elektroniky sú
výhodná konzistencia, veľkosť, kvalita a dostupnosť. Keďže kryštály karbidu kremíka
sa nedali získavať bežnými kryštalizačnými metódami, dostali prednosť vo výrobe
kremík a germánium.
Polovodičové elektronické zariadenia a obvody na báze karbidu kremíka (SiC)
sa v súčasnosti vyvíjajú pre použitie v zariadeniach s vysokým výkonom a vysokými
pracovnými teplotami, pri ktorých sa bežné polovodičové súčiastky nedajú adekvátne
použiť. Od tejto vlastnosti karbidu kremíka (SiC), pracovať v extrémnych podmienkach,
sa očakáva, že umožní rozsiahle vylepšenia aplikácií a systémov používaných
v súčasnosti.

Rozsah

využitia

siaha

od

úspory

energie

vo

vylepšených

vysokonapäťových spínačoch v rozvodoch verejnej elektrickej siete cez elektrické
pohony až po výkonnejšiu mikrovlnnú elektroniku pre radary a telekomunikačné
zariadenia a rôzne snímače a senzory v automobilovom a leteckom priemysle, kde ide
o ovládacie obvody pre motory s čistejším spaľovaním a efektívnejším využitím paliva.
Teoretické odhady ukazujú, že FET tranzistory a diódové usmerňovače na báze SiC by
mohli pracovať s vyšším pracovným napätím a teplotou s výrazne lepšími spínacími
vlastnosťami ako polovodiče na báze kremíka (Si). Tieto teoretické výhody však musia
byť najskôr odskúšané na experimentálnych zariadeniach najmä kvôli tomu, že karbid
kremíka má neúplný rast kryštálu.
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1. Analýza súčasného stavu v oblasti technologického riešenia
polovodičových súčiastok
1.1 Základné polovodičové materiály
Polovodičom nazýva polovodičový materiál, ktorého merná elektrická vodivosť
je menšia ako vodivosť vodivých látok – vodičov, a väčšia ako vodivosť izolantov
a dosahuje rádovo hodnôt 10-8 až 105 S.m-1. Už v 19. storočí bol objavený usmerňovací
účinok spojenia kov – polovodič. Odvtedy môžeme zaznamenať zvýšený, neskôr aj
trvalý záujem o polovodiče. Prvými známymi polykryštalickými polovodičovými
materiálmi boli selén (Se) a kuproxid (CuO2). Ich spojením s kovovými doskami boli po
prekonaní počiatočných ťažkostí realizované prvé usmerňovačové aplikácie. Amorfné
polovodiče sú materiály na báze chalkogénneho skla – zliatiny arzénu (As), selénu,
telúru (Te) a germánia (Ge). Sú technologickým podkladom pre výrobu chalkogénnych
polovodičových sklovitých spínačov.

Organické polovodiče sú organickými

zlúčeninami na báze uhlíka (C), najmä uhľovodíky a polyméry, vykazujú niektoré
vlastnosti charakteristické pre polovodiče: vodivosť (10-2 až 10-8 S.m-1) závislú na
teplote, fotoelektrické vlastnosti a pod. V praxi sa zatiaľ využívajú ich luminiscenčné
vlastnosti. Polovodičové zlúčeniny, zložené z dvoch alebo viacerých chemických
prvkov, vykazujú taktiež vlastnosti polovodičov. Najznámejšie sú intermetalické
zlúčeniny s hmotnostným pomerom úmerným atómovým hmotnostiam jednotlivých
zložiek. Tieto bývajú najčastejšie z 3. a 5. skupiny periodickej sústavy prvkov. Ich
predstaviteľom je gálium- arzenid (GaAs), používaný najmä vo vysokofrekvenčnej
satelitnej technike.
Monokryštalické polovodiče, kryštalizujúce v diamantovej štruktúre, sú najmä
prvky 4. skupiny periodickej sústavy. Sú to germánium (Ge) a kremík (Si). Germánium
bol

prvý

komerčne

používaný

polovodičový

materiál

a dodnes

je

jedným

z najrozšírenejších v oznamovacej technike. V aplikáciách výkonovej elektroniky bol
veľmi skoro nahradený napäťovo a teplotne odolnejším kremíkom, i keď niektoré
vlastnosti ( napr. úbytok napätia v priepustnom stave) má germánium lepšie. V každom
prípade je však kremík dostupnejším a lacnejším prvkom a má lepšie technické
vlastnosti.
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1.2 Klasifikácia a všeobecné vlastnosti výkonových polovodičových prvkov
Klasifikáciu výkonových polovodičových prvkov je možné vykonať podľa
rôznych hľadísk. Z hľadiska štruktúry je ich možné deliť na:
•

dvojvrstvové s jedným priechodom (diódy)

•

trojvrstvové s 2 priechodmi (tranzistory)

•

štvorvrstvové s 3 priechodmi (tyristory)

•

viacvrstvové s viacerými priechodmi, čiastočne skratovanými (diak, triak,
kvadrak)

Podľa druhu nosičov zúčastňujúcich sa na prenose energie ich delíme na:
•

bipolárne, s majoritnými aj minoritnými nosičmi (diódy, tyristory, BT)

•

unipolárne, s jedným majoritným typom nosičov (poľom riadené tranzistory)

•

kombinované štruktúry

Podľa druhu riadiacej veličiny delíme na:
•

riadené prúdom riadiacej elektródy (bipolárne typy)

•

riadené napätím, resp. el. poľom (unipolárne typy)

Najčastejšie sa však používa rozdelenie podľa schopnosti riadenia spínacím impulzom.
Z tohto hľadiska môžeme prvky rozdeliť na:
•

neriadené (dióda, diak)

•

poloriadené (tyristor, triak)

•

riadené (tranzistory, GTO MCT tyristo)

Treba však poznamenať, že aj diódu a tyristor je možné riadiť, t.j. spínať a to
priloženým napätím vonkajšieho obvodu.
Oblasť dosahovaných frekvenčných a výkonových aplikácií polovodičových
prvkov pokrýva výkony rádovo od desiatok až stoviek watov (spínané zdroje) do
stoviek MW až GW (stykové stanice) s frekvenciami až do desiatok MHz.

1.3 Oblasti aplikácie výkonovej elektroniky
Oblasti aplikácie výkonovej elektroniky sú veľmi široké a pokrývajú takmer
všetky odvetvia národného hospodárstva. Ide o nasledovné aplikačné oblasti:
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priemysel (čerpadlá, kompresory, dúchadlá, ručné náradie, obrábacie stroje,
robotika, mobilné robotické systémy, oblúkové a indukčné pece, indukčný
ohrev, osvetlenie, priemyslové lasery, zváranie, elektrolýza)

•

doprava (elektrické lokomotívy, električky, trolejbusy, metro, akumulátorové
vozidlá, nabíjacie stanice akumulátorov, lanové dráhy, automobilová
elektronika)

•

elektroenergetika (napájacie stanice, vn prenosy js. prúdom HVDC, budiace
systémy generátorov, statické kompenzátory, rekuperácia el. energie)

•

letectvo a kozmonautika (letecké napájacie systémy, satelitné napájacie
systémy, výkonové vf meniče pre letecké servopohony)

•

telekomunikácie (nabíjacie zariadenia batérií, napájacie zdroje, zdroje
nepretržitého napíjania UPS)

1.4 Príklady v súčasnosti používaných polovodičových prvkov
Usmerňovacia (kremíková) PIN dióda je určená na usmerňovanie striedavého
prúdu vrátane montážneho a chladiaceho príslušenstva. Na rozdiel od nízkonapäťových
diód pre malé výkony s jednoduchým PN priechodom, výkonová usmerňovacia dióda sa
vyznačuje PIN štruktúrou, s vloženou intrinzickou vrstvou takmer čistého polovodiča
typu N medzi silne dotovanými P+ až N+. Výkonové diódy sa vyznačujú konečným
časom prepnutia zo záverného stavu do priepustného a naopak. Je dôležité poznať
nielen vlastnú dobu prepnutia, ale aj priebehy prúdov a napätí počas celého tohto deja.
Tie sú určované tak vlastnosťami diódovej štruktúry ako aj vonkajšími ochrannými
obvodmi, ktoré sú k dióde pripojené. Zapínací dej je charakterizovaný dvomi po sebe
nasledujúcimi fyzikálnymi procesmi. Prvý z nich súvisí s odstránením priestorového
náboja rozloženého hlavne v driftovej intrinzickej oblasti diódovej štruktúry. V druhej
fáze zapínacieho deja dochádza k lokálnemu nerovnomernému zvýšeniu rastu
rozdelenia nosičov v driftovej oblasti vplyvom modulácie.
Dobu, po ktorú prebieha diódou proces vypínania, nazývame dobou záverného
zotavenia. Skladá sa z doby oneskorenia záverného napätia ts a z doby poklesu
záverného prúdu tf.
Rýchle diódy (FRED), frekvenčné diódy a diódy s mäkkou komutáciou
predstavujú skupinu polovodičových diód so štruktúrou P+N-N+ usporiadanou tak, aby
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umožňovala veľmi rýchly prechod z priepustného do záverného stavu. Frekvenčné typy
okrem toho umožňujú súčasne z hľadiska výkonového zaťaženia prevádzku aj pri
vyšších frekvenciách ( nad 400 Hz). Diódy s mäkkou komutáciou sa vyrábajú aj
s jednoduchým PN priechodom. Cieľom je získanie čo najkratších zotavovacích
vlastností. To sa dosahuje zavedením rekombinačných domén dotáciou atómov zlata do
kremíkovej štruktúry, alebo ožiarením štruktúry zväzkom elektrónov. Obidva spôsoby
majú za cieľ skrátiť dobu života minoritných nosičov náboja v základnej intrinzickej
I vrstve a tým zmenšiť komutačný náboj, t.j. skrátiť dobu záverného zotavenia.
Oproti usmerňovacím diódam však vykazujú všetky tieto typy diód väčšie
priepustné napätie, ktoré je tým väčšie, čím má dióda lepšie zotavovacie vlastnosti.
Doba záverného zotavenia je závislá tak od opakovateľného záverného napätia ako aj od
priepustného prúdu. Dosahované hodnoty sa pohybujú od 10 – 100 ns pri použitom
malom napätí a prúde až po 4 – 10 µs pri 4,5 kV a 3 kA.
Lavínová usmerňovacia dióda (ARD – Avalanche Rectifier Diode) je dióda,
ktorá ku svojej činnosti využíva lavínový prieraz v závernej časti VA charakteristiky.
Lavínový prieraz vzniká pôsobením vysokej intenzity elektrického poľa pri prekročení
kritického napätia záverne polarizovaného PN priechodu. Je to nárazová ionizácia
neutrálnych atómov polovodiča s generovaním nových párov elektrónov a dier, ktoré
lavínovite generujú ďalšie. Tieto diódy sa vyrábajú pre rozsah prúdov do 1000 A so
záverným napätím URWM 1000V až 5kV.
BOD dióda (Break Over Diode) je v skutočnosti diódový tyristor, zapínaný
blokovacím napätím. Používa sa ako ochranná dióda k jednotlivým i sériovo radeným
tyristorom, proti nežiaducemu zapínaniu zvýšeným blokovacím napätím. BOD diódy sa
vyrábajú v rozsahu 400 až 4000 V ako asymetrické typy, preto musia mať k ochrane
proti závernému napätiu sériovo zapojenú usmerňovaciu diódu. Počas doby zopnutia
(0,1 - 0,2 µs) môžu prepúšťať prúdy rádovo stovky ampérov.
Zenerova dióda je polovodičová dióda s priechodom PN, pracujúca v závernej
oblasti nedeštruktívneho prierazu buď lavínového (nad 7 V) alebo Zenerovho (do 6 V).
Priebeh VA charakteristiky sa v oblasti prierazu vyznačuje ostrým zlomom daným
Zenerovým napätím a Zenerovým javom spočívajúcim v uvoľňovaní elektrónov
z valenčného pásu do vodivostného pôsobením priameho vplyvu elektrického poľa.
Silné elektrické pole deformuje pritom energetické hladiny a zároveň aj valenčný
a vodivostný pás, kedy sa horný okraj valenčného pásu dostáva (energeticky) nad
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spodný okraj vodivostného, čím dochádza k Zenerovmu prierazu. Vyrábajú sa pre
výkony 10 – 25 W a napätia do 200 V.
Esakiho tunelová dióda je polovodičová dióda s úzkym PN priechodom,
s veľkou koncentráciou prímesí. Vplyvom kvantovo mechanického tunelového javu
prechádzajú nosiče náboja úzkou oblasťou PN priechodu aj pri nižších energetických
hladinách, aké sú potrebné na prekonanie jeho potenciálovej bariéry. Aby tento jav
mohol nastať musia byť splnené dve základné podmienky :
•

určité energetické vyrovnanie medzi valenčným pásom polovodiča typu P
a vodivostným pásom polovodiča typu N

•

zúžená šírka hradlovej vrstvy, ktorú zaberá potenciálová bariéra

Táto dióda má v priepustnom smere záporný diferenciálny odpor. V závernom smere je
tunelová dióda vodivá bez blokovacieho účinku. Má veľmi krátke spínacie doby a malý
šum, používajú sa preto v oblasti VKV (10 GHz a viac) ako oscilátory s výkonom
rádovo mW, ako aj vo veľmi rýchlych číslicových počítačoch. Výkonové tunelové
diódy na veľké prúdy (10 A a viac) sa používajú v nadprúdových ochranách
generátorov.
Schottkyho dióda je polovodičová dióda s usmerňujúcim priechodom kov –
polovodič. Kovová vrstva je kladnou elektródou – anódou a polovodič typu N je
zápornou- katódou. VA charakteristiky kontaktu sú veľmi podobné PN priechodu
diódy, avšak, čo je podstatné, úbytok napätia v priepustnom smere je menší ako pri
usmerňovacej dióde.

Obr 1.4a Štruktúra Schottyho diódy [2]
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Schottkyho dióda sa zapína a vypína rýchlejšie ako porovnateľné PN priechodové
diódy. Základný dôvod je, že Schottkyho diódy sú prvky s majoritnými nosičmi
a nemajú akumulované minoritné nosiče, ktoré musia byť injektované pri zapínaní
a odsávané pri vypínaní. Počas vypínania netečie žiadny záverný prúd spojený
s odstraňovaním priestorového náboja. Pri akomkoľvek priepustnom prúde bude
priepustné napätie na štruktúre menšie ako na klasickom PN priechode. Rozdiel
dosahuje asi 0,3 V. Dôvodom je, že saturačný prúd Schottkyho diódy v závernom smere
je väčší ako na PN priechode diódy. Z dôvodu potrebnej dotácie driftovej vrstvy je
prierazné napätie Schottkyho diódy menšie ako u usmerňovacích diód s PN
priechodom.
Fotodiódy sú polovodičové diódy, ktorých vlastnosti sa menia vplyvom
pohlcovania svetelného žiarenia, na rozdiel od fotoemisných diód (fotónky)
a elektroluminiscenčných diód (LED – Light Emitted Diode), ktoré svetelné žiarenie
generujú. Podľa vzniku fotoelektrického javu ich môžeme rozdeliť na fotovodivostné
a fotonapäťové . Fotovodivostné diódy využívajú k svojej činnosti vnútorný
fotoelektrický efekt, pri ktorom sa mení elektrická vodivosť polovodičového materiálu.
Závislosť na dopadajúcom žiarení môže byť kladná (priama) alebo záporná (nepriama),
pričom jedna vlastnosť sa využíva vo fotorezistoroch a druhá vo fotodiódach
s priechodom PN a PIN.

Obr 1.4b Pásová schéma fotoelektrického PN priechodu [2]
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Laserom riadená PIN dióda (LA_PIN – Laser Activated PIN diode) je
výkonová fotodióda PIN s intrinzickou slabo dotovanou N- vrstvou, ktorej ožiarením
laserovým lúčom dochádza k vytvoreniu vodivej polovodičovej plazmy v tuhej fáze
a tým aj k zopnutiu diódy. Pokiaľ ide o funkciu, je opakom laserovej LED diódy, ktorá
laserové žiarenie emituje. Laserová PIN dióda nie je regeneratívnym prvkom v zmysle
zapínania, nevyznačuje sa teda tyristorovým javom, ale po ukončení svetelného impulzu
prechádza do nevodivého záverného stavu. Vzhľadom na relatívne vysokú spínaciu
rýchlosť prvku (menej než 1 µs), je možné tieto diódy zapájať do série aj paralelne
prakticky bez problémov a s tou výhodou, že riadením svetelného toku je možné
vyrovnávať prúdy, resp. napätie na skupinovo zapojených diódach.
Okrem rôznych druhov diód sa vo výkonovej elektronike používajú aj
tranzistory.

Obr 1.4c Symbolický znak a štruktúrna schéma tranzistora [2]
Výkonový bipolárny tranzistor PBJT (Power Bipolar Junction Transistor)
predstavoval prvú vypínateľnú štruktúru, aplikovanú vo výkonových meničoch.
Východiskovým prvkom, z ktorého sa PBJT vyvinul, bol klasický signálový tranzistor.
jeho napäťové a prúdové parametre boli však hlboko pod hodnotami požadovanými
v oblasti výkonových polovodičových systémov. V súčasnosti sú k dispozícii PBJT
tranzistory schopné spínať prúdy do 1000 A, pričom maximálna napäťová zaťažiteľnosť
je do 1700 V.
Unipolárny tranzistor – tranzistor riadený elektrickým poľom predstavuje
v súčasnosti bezpochyby dominantný element signálovej elektroniky. Jeho klon
s oxidovou medzivrstvou pod riadiacou elektródou označený ako MOSFET (metal- 13 -- -
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oxid-semiconductor field-effect transistor), má výhradné použitie pri realizácii obvodov
s veľmi vysokou hustotou integrácie prvkov, predstavujúcich základnú stavebnú
jednotku počítačov a riadiacich systémov.
IGBT tranzistor logickým pokračovaním vývoja unipolárnej štruktúry je prvok
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), ktorý z nej vznikol jednoduchou
technologickou operáciou – pridaním vysoko dotovanej vrstvy P+ ku kolektoru. Tento
krok mal zásadný dopad na činnosť novej, tzv. kombinovanej štruktúry, ktorá sa
výrazne odlišovala od dovtedy používaných tranzistorových prvkov. IGBT má
v porovnaní

s unipolárnym

tranzistorom

podstatne

strmší

nábeh

statických

charakteristík, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje výraznou redukciou úbytku napätia
na štruktúre v zopnutom stave.
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2 Polovodičové prvky na báze SiC

2.1 Kryštalické vlastnosti SiC
Karbid kremíka sa vyskytuje v mnohých rozdielnych kryštálových štruktúrach,
avšak každá zlúčenina SiC pozostáva z 50 % atómov uhlíka spojených kovalentnou
väzbou s 50 % atómov kremíka, pričom každá z týchto zlúčenín má svoje
charakteristické elektrické vlastnosti. Aj keď existuje viac ako 100 známych zlúčenín
SiC, len niekoľko z nich sa vyskytuje v reprodukovateľnej forme akceptovateľnej pre
použitie v polovodičoch. Najznámejšie zo zlúčenín SiC v súčasnosti vyvíjaných pre
elektroniku sú

3C-SiC, 4H-SiC, a 6H-SiC. 3C-SiC, inak označovaný aj ako β-SiC

je jediná forma karbidu kremíka s kubickou kryštálovou štruktúrou. Zlúčeniny
s nekubickou štruktúrou sú označované aj ako α-SiC. 4H-SiC a 6H-SiC sú zase jediné
z mnohých variant, ktoré sa vyskytujú v hexagonálnej kryštalickej mriežke.

Obr 2.1 Kryštalická štruktúra 6H-SiC [3]
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2.2 Elektrické vlastnosti SiC polovodičov
Nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie niektorých vlastností polovodičových
materiálov.
Tabuľka 2.1 Porovnanie elekt .vlastností materiálov [4 ]
Zakázané pásmo
[eV]
Relatívna dielekt.
konštanta
Tepelná vodivosť
[W/cm-K]
Koncentrácia
intrinzických nosičov
[cm-3]

Pohyblivosť
elektrónov[cm2/V-s]
Rýchlosť saturovaných
elektr.(107 cm/s)

Kremík

GaAs

4H-SiC

6H-SiC

3C-SiC

1,1

1,42

3,2

3

2,3

11,9

13,1

9,7

9,7

9,7

1,5

0,5

3-5

3-5

3-5

1010

1,8x106

∼10-7

∼10-5

∼10

//c-os: 800
⊥ c-os:
800

//c-os: 60
⊥ c-os:
400

2

2

12000

6500

1

1,2

750

2,5

Následkom rôzneho usporiadania atómov uhlíka a kremíka v SiC, vykazuje
každá zlúčenina rozdielne elektrické a optické vlastnosti. Dokonca aj v jednej zlúčenine
sú niektoré významné parametre neizotropné, tzn. sú závislé na smere kryštalickej
mriežky a aplikovaného elektrického poľa.
Keďže je kremík najpoužívanejší materiál na výrobu polovodičových súčiastok,
porovnávajú sa vlastnosti ostatných materiálov s jeho parametrami. Karbid kremíka
vykazuje vyššiu elektrickú pevnosť, väčšiu šírku zakázaného pásma, vysokú tepelnú
vodivosť a vyššiu rýchlosť saturovaných nosičov náboja. Tieto vlastnosti umožňujú
využiť SiC v aplikáciách s vyššími teplotami a výkonmi ako kremíkové polovodiče.
2.3 Tepelná odolnosť
Veľká energia zakázaného pásma a nízka koncentrácia intrinzických nosičov
náboja umožňuje SiC zachovať si vlastnosti polovodiča pri oveľa vyšších teplotách ako
kremík, čo mu dovoľuje pracovať pri vysokých teplotách. S nárastom teploty narastá
- 16 -- -

Diplomová práca

Peter Drška

exponenciálne aj koncentrácia nosičov náboja a tým nastáva aj nárast zvodových
prúdov do neželaných hodnôt.
S ďalším nárastom teploty by nastalo prekonanie polovodičovej štruktúry následkom
nekontrolovateľnej vodivosti. V závislosti na konkrétnom usporiadaní zariadenia,
koncentrácia intrinzických nosičov náboja umožňuje kremíkovým polovodičom
pracovať do teploty 300 °C. Zariadenie na báze SiC vďaka oveľa menšej koncentrácii
nosičov sú teoreticky schopné pracovať s teplotou 800 °C, pričom experimentálne
zariadenie s prevádzkovou teplotou 600 °C už bolo zostrojené.

2.4 Výkonové zaťaženie
Vysoká elektrická pevnosť a tepelná vodivosť v kombinácii s vysokou teplotou,
teoreticky

dovoľuje

realizovať

zariadenia

s veľkými

V porovnaní s unipolárnym MOSFET tranzistorom

výkonovými

hustotami.

má SiC 10x tenšiu vrstvu

záverného blokovacieho napätia a je možná 10 x vyššia dotácia.
Značné výkonové straty v kremíkových výkonových aplikáciách, hlavne v tvrdokomutujúcich pohonoch a meničoch, sú zapríčinené spínacími stratami polovodičových
súčiastok. Tieto straty sú ovplyvnené vypínacím časom polovodičov. Čím kratší je čas
vypnutia, tým menšie straty na súčiastke vznikajú. Veľká elektrická pevnosť a šírka
zakázaného pásma umožňuje podstatne rýchlejšie spínanie SiC meničov v porovnaní
s kremíkovými.
Na základe toho, SiC výkonové meniče môžu pracovať na vyšších spínacích
frekvenciách. Vyššie spínacie frekvencie v meničoch sú veľmi žiadané, pretože
dovoľujú použitie výrazne menších kondenzátorov, cievok a transformátorov, čo
v konečnom dôsledku vedie k celkovému zmenšeniu rozmerov a hmotnosti celého
zariadenia.
Zatiaľ čo menší odpor v priepustnom smere a rýchlejšie spínanie SiC štruktúr
pomáhajú minimalizovať energetické straty a vznik tepla, vysoká tepelná vodivosť
umožňuje efektívnejší odvod stratového tepla z aktívneho zariadenia. Keďže efektivita
odvodu tepla je daná rozdielom teplôt medzi zariadením a chladiacim médiom
(prostredím),vďaka schopnosti SiC materiálov pracovať pri vysokých teplotách môžeme
použiť podstatne menšie chladiče alebo ich dokonca celkom vynechať.
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2.5 SiC dióda
SiC dióda môže pracovať s vyšším stratovým výkonom než GaAs (gáliumarzenidové) a Si (kremíkové) diódy vďaka vyššej pracovnej teplote a tiež môže
blokovať vyššie napätie v závernom smere. Z toho vyplýva, že SiC diódy môžu byť
použité v mikrovlnných zlučovačoch a iných spínacích zariadeniach, kde sa kladie
dôraz na ovládanie vysokého výkonu a linearitu. Tieto vlastnosti dosahuje Schottkyho
SiC dióda pri porovnateľných geometrických a injekčných pomeroch.

Obr 2.2 Rez štruktúrou SiC diódy
Možné aplikácie Schottkyho SiC diódy :
•

vysokoúrovňové mikrovlnné zlučovače s vysokou linearitou

•

obmedzovacie diódy pre DC-DC meniče

•

ochranné obvody prijímačov

•

výkonové mikrovlnné zlučovače

•

diódy na šumovú stabilizáciu
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Obr 2.3 Tepelné závislosti SiC diódy v priepustnom a závernom smere
SiC dióda SDP04S60 od firmy Infineon
•
•
•
•

prvá Schottkyho SiC 600V dióda na svete
žiadne záverné zotavenie
spínacie vlastnosti nie sú tepelne závislé
ideálna dióda pre PFC (Power Factor Corrector) do 800 W

Tabuľka 2.2 Parametre SiC diódy SDP04S60 [4]
Parameter
Priepustný prúd, TC=100°C

Symbol
IF

Hodnota
4

Jednotka
A

RMS priepustný prúd, f=50Hz

IFRMS

5.6

A

Opakovateľný špičkový priep. prúd

IFSM

18

A

Neopakovateľný špičkový priep.prúd

IFMAX

40

A

Opakovateľné špičkové záverné
napätie
Výkonová strata, T=25°C

URRM

600

V

Ptot

36,5

W

Parameter
Úbytok na dióde v priep. smere
IF=4A, Tj=25°C
IF=4A, Tj=150°C

Symbol
UF

Hodnota
typ
max
1,7
1,9
2
2,4

Záverný prúd
VR=600V, Tj=25°C
VR=600V, Tj=150°C

IR

typ
15
40

Tabuľka 2.3 Elektrické parametre [4]
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max
20
1000

Jednotka
V
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Celkový kapacitný náboj
VR=400V, IF=4A, diF/dt=200A/μs,
Tj=150°C

Qc

typ
13

nC

Spínacie časy
VR=400V, IF=4A, diF/dt=200A/μs,
Tj=150°C

trr

-

ns

Celkové kapacity
VR=0V, TC=25°C, f=1MHz
VR=300V, TC=25°C, f=1MHz
VR=600V, TC=25°C, f=1MHz

C

typ
150
10
7

pF

Obr 2.4 Výkonové straty v závislosti na teplote [3]

Obr 2.5 Priepustný prúd v závislosti na teplote [3]

- 20 -- -

Diplomová práca

Peter Drška

Obr 2.6 Záverné vlastnosti [3]

2.6 SiC MESFET tranzistor
SiC MESFET tranzistory dosahujú blokovacie napätie nad 100 V, maximálnu
pracovnú frekvenciu až do 40 GHz a maximálnu výstupnú výkonovú hustotu 3,4
W/mm.

Obr 2.7 Rez štruktúrou SiC MESFET tranzistora
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2.7 SiC MOSFET tranzistor
SiC MOSFET tranzistor je podobný MESFET-u až na ten rozdiel, že transport
elektró-nov je riadený vrstvou kov - oxid a nie vrstvou kov - polovodič.

Obr 2.8 Rez štruktúrou SiC MOSFET tranzistora
Vďaka vysokému prieraznému napätiu v závernom smere má MOSFET tranzistor na
báze SiC špecifický odpor v priepustnom smere mnohokrát (až 400x) nižší než
porovnateľný tranzistor na báze kremíka.
2.8 SiC SIT tranzistor
V SIT (Static Induction Transistor) tečie prúd vertikálne medzi vrchnou
a spodnou elektródou (ohmické kontakty), kontrolovaný hradlom (Schottkyho kontakt).
Tento prvok je vhodný pre impulzné aplikácie, v ktorých sa vyžaduje veľký prúd a zároveň vysoké blokovacie napätie. Je to výkonová súčiastka pre vysokofrekvenčné
aplikácie pri vysokých výkonoch. Príkladom jeho využitia sú vysielače v radaroch, kde
sa požadujú malé rozmery pri vysokom výkone a frekvencii.
Hlavné výhody SiC SIT tranztistora:
•

Vysoká výkonová hustota; 1985 W/mm2

•

Vysoký výstupný výkon; (900 W pri 1,3 GHz, zisk = 11 dB)

•

Vysoká frekvenčná výkonnosť pri medznej frekvencii 7 GHz
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Obr 2.8 Štruktúra SiC SIT tranzistora
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3 Model diódy a tranzistora
Pri tvorbe modelov polovodičových prvkov sa v súčasnosti vychádza z dvoch
princípov. Prvý z nich, často označovaný ako empirický, spočíva v náhrade polovodičovej súčiastky pasívnym prvkom, ktorý reprezentuje jeho vonkajšie elektrické
vlastnosti. Ide napríklad o nahradenie diódy nelineárnym odporom.
Základom druhého princípu je formulácia matematického opisu súčiastky, ktorý
vychádza z matematickej interpretácie fyzikálnych javov.
3.1 Pohyb nosičov náboja v polovodičoch
Rozoznávame dva základné mechanizmy pohybu nosičov náboja, a to driftový
a difúzny. Driftový mechanizmus je vyvolaný elektrickým poľom. Difúzny, vyskytujúci
sa len v polovodičoch, je zapríčinený priestorovou nerovnomernosťou koncentrácie
nosičov náboja.
Prúd prechádzajúci polovodičom môžeme rozdeliť na dve zložky, a to dierovú
a elektrónovú.
Potom prúdovú hustotu vyjadríme v tvare:
J = Jn + J p

(3.1)

kde Jp je zložka dierová a Jn je zložka elektrónová. Na ich vzniku sa potom môžu
podieľať obidva spomenuté mechanizmy.
Rovnica kontinuity. Veľmi dôležitým vzťahom, ktorý opisuje prechod nosičov náboja,
ich generáciu a rekombináciu v elementárnom objeme polovodičového materiálu je
rovnica

kontinuity.

Ide

o vzťah,

ktorý

reprezentuje

bilanciu

medzi

generáciou, rekombináciou a tokom nosičov náboja. Jej všeobecný tvar pre diery
a elektróny je:
∂( pn )
1
= G n − Rn + .div ( J n )
∂ (t )
q

(3.2)

∂( p p )

1
= G p − R p + .div( J p )
∂ (t )
q

(3.3)

kde G, R sú počty generovaných a rekombinovaných nosičov náboja.
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3.2 Fenomény ovplyvňujúce dynamické vlastnosti polovodičov
Určitým špecifikom výkonových polovodičových systémov je podmienenosť ich
dynamických zmien komutáciou, t.j. zmenou vodivosti príslušných polovodičových
prvkov. To znamená, že javy v polovodičovej štruktúre majú zásadný charakter, pričom
sú sprevádzané vznikom, resp. zánikom oblastí priestorového náboja, injekciou nosičov
náboja a ich transportom v jednotlivých vrstvách a vytvorením, resp. zánikom vodivého
kanála u unipolárnych súčiastok. Mechanizmy vplývajúce na dynamické vlastnosti
polovodičov sú :
Earlov

jav.

V oblasti

PN

priechodu

bez

priloženého

napätie,

alebo

polarizovaného záverne, sa vplyvom donorových a akceptorových atómov pevne
viazaných

v kryštálovej

mriežke,

vytvorí

hradlová

vrstva,

charakterizovaná

priestorovým nábojom. Za určitých predpokladov si môžeme túto oblasť predstaviť ako
doskový kondenzátor, ktorého dielektrikum tvoria oblasti priestorového náboja a jeho
dosky reprezentujú priľahlé časti nasýtené dierami a elektrónmi. Pre jeho kapacitu
potom platí:

C SCL =

A.ε Si
WSCL

(3.4)

kde CSCL je kapacita oblasti priestorového náboja, A je plocha PN priechodu, εSi je
permitivita polovodičového materiálu a WSCL je šírka oblasti priestorového náboja. Na
rozdiel od skutočného kondenzátora s konštantnou hrúbkou dielektrika je šírka oblasti
priestorového náboja variabilná a závisí na priloženom napätí, podľa vzťahu:
WSCL =

2.ε Si .U j

(3.5)

q.N B

kde Uj je napätie na PN priechode, q je náboj elektrónu a Nj je dotácia vrstvy, v ktorej
vznikol priestorový náboj, čo vedie k napäťovej závislosti bariérovej kapacity. Táto
skutočnosť, označovaná ako Earlov jav, sa prejavuje najmä v dynamických režimoch
činnosti súčiastky. V praktických prípadoch ju modelujeme buď napäťovou závislosťou
bariérovej kapacity v tvare:
C SCL = f (U j )

(3.6)

alebo používame priamy výpočet podľa vzťahov (3.4) a (3.5).
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3.3 Vodivostná modulácia
S týmto efektom sa stretávame najmä u vysokonapäťových PIN diód. Tie
obsahujú v strede štruktúry intrinzickú vrstvu, ktorá slúži k zlepšeniu napäťovej
odolnosti diódy pri zachovaní úbytkových vlastností. Jej odpor v základnom stave je
veľmi veľký a rovná sa prakticky odporu vlastného polovodiča. Pri prechode do
vodivého stavu nastáva dvojitá injekcia nosičov náboja, ktoré z obidvoch strán vnikajú
do intrinzickej medzivrstvy a postupom času v nej vytvárajú určitý priebeh koncentrácie
zodpovedajúci prúdovým pomerom. Keďže tento dej sa uskutočňuje difúznym
mechanizmom, vykazuje určitú časovú zotrvačnosť, ktorá sa prejaví postupným
poklesom odporu spomenutej medzivrstvy. Tento jav, ktorý sa prejavuje po zopnutí
diódy, označujeme pojmom vodivostná modulácia.

Obr 3.1 Časový priebeh napätia na dióde počas vodivostnej modulácie
3.4 Efekt záverného zotavenia
V tomto prípade ide o fenomén, ktorý sa vyskytuje hlavne u súčiastok s masívnou intrinzickou vrstvou, určených pre vysoké záverné namáhanie. Typickými predstaviteľmi sú výkonová dióda a tyristor.
T1

T2

uD(t)

t

T0

Obr 3.2 K vysvetleniu procesu záverného zotavenia
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V intervale T1 nastáva lineárna pokles prúdu do záporných hodnôt, čím dochádza
k odčerpaniu voľných nosičov náboja z vrstiev viac dotovaného materiálu. V jej vnútri
taktiež nastáva čiastočná redukcia obsahu voľných nosičov náboja, ktorá v konečnom
dôsledku vedie k vytvoreniu potenciálovej bariéry, a teda aj k objaveniu sa záverného
napätia na súčiastke.
Druhý interval procesu záverného zotavenia T2 reprezentuje proces likvidácie
nadbytočných nosičov náboja v intrinzickej vrstve, uskutočňujúci sa difúznym
mechanizmom a rekombináciou. Prúd má exponenciálny charakter, pričom klesá na
hodnotu saturačného prúdu.

3.5 Statický a kvázidynamický model diódy
Statický model - v tomto prípade sa polovodičová dióda nahrádza nelineárnym
prúdovo závislým odporom ktorého experimentálne určenie vychádza z nameranej
voltampérovej charakteristiky. Porovnanie reálnej charakteristiky s regresnou ukazuje
určitú nepresnosť, najmä v oblasti zmeny vodivosti diódy. V tomto režime činnosti sa
však podstatnejšie uplatňujú iné vplyvy, vyplývajúce z dynamických zmien koncentrácie nosičov náboja v štruktúre, a teda reprezentácia nelineárnym odporom nemá
vplyv na modelovanie.

Obr 3.3 statická reprezentácia diódy nelineárnym odporom
Kvázidyamický model – v tomto prípade ide o reprezentáciu prvku sieťou pasívnych
dvojpólov. Z fyzikálneho princípu činnosti PN priechodu je totiž známe, že za určitých
okolností sa chová ako kondenzátor (pri závernom namáhaní), alebo vykazuje zmiešané
kapacitno – indukčné správanie. Pri doplnení tejto časti, ktorá modeluje dynamiku,
odporovými statickými charakteristikami, dostávame kvázidynamický model.
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Obr 3.4 Kvázidynamická reprezentácia diódy [1]
3.6 Dynamický model
Schottkyho SiC dióda

Obr 3.5 Kontakt kov – polovodič
Všeobecná elektrostatická analýza spojenia kov – polovodič vychádza z Poissonovej
rovnice:
d 2φ
ρ
q
= − = − ( p − n − N d+ − N a− )
2
εs
εs
dx

(3.7)

kde ρ je nábojová hustota ako funkcia hustoty dier, elektrónov, donorov a akceptorov.
Pre ďalšie riešenie rovnice musíme vyjadriť elektrónovú a dierovú hustotu ako funkciu
potenciálu.

φ − φF
φ
d 2φ 2qni
=
(sinh
+ sinh F )
2
εs
VF
VF
dx
pričom:

sinh

φF
VF

=(

N a− + N d+
)
2 ni

(3.8)
(3.9)

Ďalej sa aplikuje aproximácia úplného ochudobnenia na spojenie kov – polovodič
obsahujúce polovodič typu n. Oblasť ochudobnenia sa zadefinuje medzi vrstvu kov -
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polovodič (x=0) a okrajom ochudobnenej vrstvy (x=xd). Ak v polovodiči odčerpáme
voľné nosiče náboja z ochudobnenej vrstvy, nábojovú hustotu v tejto oblasti podporujú
ionizované donorové častice. Polovodič sa však navonok javí ako neutrálny. Na základe
toho môžeme definovať vzťahy pre nábojovú hustotu ρ :

ρ ( x) = qN d

0 < x < xd

ρ ( x) = 0

x = xd

(3.10)

pričom predpokladáme úplnú ionizáciu donorov.
Použitím Gaussovho pravidla získame elektrické pole ako funkciu polohy

ε ( x) = −

qN d

( x d − x)

εs

0 < x < xd

ε ( x) = 0

xd ≤ x

(3.11)

kde εs je dieletrická konštanta polovodičov. Ešte sa predpokladá, že elektrické pole je
mimo ochudobnenej oblasti nulové. Absolútna hodnota elektrického poľa je získaná na
rozhraní a je daná vzťahom:
Ε( x = 0) = −

qN d x x

εs

=−

Qd

(3.12)

εs

Keďže elektrické pole ja záporným gradientom potenciálu, môžeme pre potenciál
napísať:
Φ ( x) = 0

x≤0

[

Φ ( x) =

qN d 2
x d − ( x d − x) 2
2ε s

Φ ( x) =

qN d x d2
2ε s

]

0 < x < xd
xd ≤ x

(3.13)

Predpokladáme, že potenciál v kove môže byť zanedbaný. V kovovej vrstve je vysoká
hustota nosičov náboja, a preto môže byť táto vrstva tenká. Nasledujúci vzťah
zohľadňuje potenciál polovodiča na povrchu, priložené napätie a šírku ochudobnenej
vrstvy:

φl − U a = −φ ( x = 0) =

qN d x d2

εs

(3.14)

Riešením tejto rovnice pre xd dostaneme:
xd =

2ε s (φl − U a )
qN d

(3.15)
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Ďalej môžeme vyjadriť kapacitnú reaktanciu ako funkciu priloženého napätia
derivovaním elektrického náboja s ohľadom na priložené napätie:
Cj =

dQd
=
dU a

qε s N d
ε
= s
2(φ l − U a ) x d

(3.16)

Prúd Schottkyho diódy
V prípade spojenia kov – polovodič je prúd spôsobený najmä majoritnými nosičmi
náboja. Uplatňujú sa tu tri mechanizmy vzniku prúdu: difúzia nosičov náboja z vrstvy
polovodiča do vrstvy kovu, termionická emisia nosičov náboja cez Schottkyho bariéru
a kvantovo mechanickým tunelovým javom cez bariéru. Zvyčajne je však jeden z týchto
mechanizmov dominantný. Analýzou sa zistilo, že difúzny prúd a prúd termionickou
emisiou môžeme vyjadriť:
J n = qvN c exp(−

φ B ⎛⎜

⎞
U
) exp( a ) − 1⎟
⎟
U f ⎜⎝
Uf
⎠

(3.17)

Tento vzťah udáva prúd ako výsledok pôsobenia elektrického náboja q, rýchlosti
v a hustoty voľných nosičov náboja v polovodiči.
Pre prúd spôsobený tunelovým javom platí: J N = qv R n −

(3.18)

kde vR je Richardsonova rýchlosť a n je hustota nosičov náboja v polovodiči.
Difúzny prúd
Tento prúd, ako ukázala odborná analýza, sa dá vyjadriť vzťahom:

q 2 Dn N c
JN =
Uf

2q (φl − U a )

εs

exp(−

φB ⎡

⎤
U
) ⎢exp( a − 1)⎥
U f ⎣⎢
Uf
⎥⎦

(3.19)

Zo vzťahu vyplýva, že prúd závisí exponenciálne na priloženom napätí Ua a šírke
bariéry φB.
Termionická emisia
Teória termionickej emisie predpokladá, že elektróny s energiou väčšou ako je energia
potenciálovej bariéry, opustia zakázané pásmo, pričom aktuálny tvar bariéry sa
zanedbáva. Prúd touto emisiou potom vyjadruje vzťah:
J MS = A*T 2 e − Φ B / U t (eU a / U t − 1)
kde

A* =

(3.20)

4πqmk 2
je Richardsonova konštanta a φB šírka Schottkyho bariéry.
h3

Výraz pre prúd termioniockou emisiou môžeme tiež napísať ako funkciu priemernej
rýchlosti, ktorou sa elektróny približujú k hranici potenciálovej bariéry:

- 30 -- -

Diplomová práca

Peter Drška

vR =

kT
2πm

(3.21)

z čoho ďalej pre prúdovú hustotu vyplýva:

J n = qv R N c exp(−

φB ⎡

⎤
U
) ⎢exp( a ) − 1⎥
U f ⎣⎢
Uf
⎦⎥

(3.22)

Hustota saturačného prúdu Schottkyho diódy pre relatívne slabo dotovaný polovodič je
daná vzťahom:
j ss = A*T 2 exp(−

ΦB
)
k BT

(3.23)

mn qk B2
m ⎛ A ⎞
≈ 120α n ⎜ 2 2 ⎟
kde A je Richardsonova konštanta A = α
2 3
me ⎝ cm K ⎠
2π h
*

*

(3.24)

Model SiC Schottkyho diódy SPD04S60 z programu PSpice Model Editor
.SUBCKT SDP04S60_L3 ANODE
LA

ANODE AL 5n

LK

KL KATODE

XSDP AL

KATODE TCASE TREF PARAMS: T0 = 25

7n

KL

tj_d TREF

SIC_BASE_600_L3

CTHD0

tj_d

tref

5.243E-4

RTHD0

tj_d

td1

1.756

CTHD1

td1

tref

1.076E-3

RTHD1

td1

td2

1.717

CTHD2

td2

tref

0.044

RTHD2

td2

td3

0.545

CTHD3

td3

tref

2.025

RTHD3

td3

tcase 0.094

VREF tref

0

{T0}

PARAMS: AREA= 0.0116

V=0.75

.ENDS
.SUBCKT SIC_BASE_600_L3 ANODE KATODE

TJ

TREF

AREA= 0.0116 V=0.708
.PARAM
+q = 1.602e-19

eps0 = 8.85e-14

- 31 -- -

epsic = 9.66

PARAMS:

Diplomová práca

Peter Drška

+kb = 1.38e-23

T0 = 273

+A0 = 110
+phi_SiC = 1.3

R0SQ = 0.90m

+F1= -6.8e7 F2= 6.64e-10
+AA= -1.5

AB= -12.95m AC= 91u

+alpha1 = 3.8
.PARAM VPT = 400
.PARAM EPT = 1.05e6
.PARAM Cjo = {AREA*V*V*2.709e-8}
GSCHOTTKY

ANODE

MID

VALUE

=

{limit(exp(I_fw(V(TJ),V(ANODE,MID)))- I_bw(V(TJ),V(ANODE,MID))
+ +ICAP(V(ANODE,MID)),-1e9,1e9)}
ERSCHOTTKY

MID

KAT VALUE = {I(VIA) * RSER(V(TJ))}

VIA

KAT KATODE

GPOW0

TJ

0

VALUE

=

{IF(time

>

25n,ABS(I(VIA)*V(ANODE,KATODE)),0)}
RGPOW

TJ

0

100meg

CRGPOW

TJ

0

10p

.FUNC EFLD(V)

{if(V < 0,if ( -V < VPT,sqrt(2.811e9*limit(-V,0,VPT)), EPT -

5.33e5*(V/VPT +1)),0)}
.FUNC ALFA(T,V) {AA

+

AB*(T

-

127)

+

AC*(T

-

127)**2

+

alpha1*EFLD(V)/EFLD(-VPT/5)}
.FUNC phils(V,T) {limit(q/kb/(T + T0)*sqrt(1.49e-8*EFLD(V)),0,10)}
.FUNC I_bw(T,V)

{AREA*A0*(T0 + T)**2*exp(-q*phi_SiC/kb/(T0 + T) +

phils(V,T) + log(0.5*(1 + exp(ALFA(T,V)))) )}
.FUNC I_fw(T,V)

{log(I_bw(T,V)) + V*q/kb/(T0 + T)}

.FUNC Icap(V)

{if( time > 2.5n, DDT(V)*Cjo/sqrt(limit(-V,0,VPT)/0.7+1),0)}

.FUNC RSER(T)

{R0SQ/AREA/V/V*((T0 + T)/T0)**1.5}

.ends
V programe Orcad 9.2 – Capture CIS som ďalej nasimuloval statické a dynamické
vlastnosti tejto diódy, t.j. VA charakteristiku, zopnutie a vypnutie a dobu záverného
zotavenia.
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Obr 3.6 Prúd IF
Simuláciou som nameral napätie UTO na tejto dióde o hodnote 0,95V napätie UBR
=1315V.

Obr 3.7 Prúd IR
Pri zaťažení 4A som simuloval priebehy prúdu a napätia na dióde počas zopnutia a vypnutia. Tieto priebehy sú na obrázkoch 3.8 a 3.9. Doba ustálenia napätie na dióde podľa
simulácie vyšla na 3.0051ns. Na obrázku 3.10 je simulačné overenie doby záverného
zotavenia. Túto dobu som stanovil na 5ns.
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Obr 3.8 Doba zopnutia diódy, priebeh napätia

Obr 3.9 Napätie a prúd pri vypnutí diódy

Obr 3.10 Doba záverného zotavenia
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Model tranzistora

Obr 3.9 Parazitná dióda a tranzistor v MOS štruktúre [1]
Ako vidno na obrázku 3.9, medzi D a S sa nachádzajú tri polovodičové vrstvy
s rozdielnym typom dotácie, čiže tu vznikol parazitný bipolárny tranzistor typu NPN.
Aby sa predišlo jeho neželanému zaúčinkovaniu, bude vytvorené pokovenie S tak, že sa
skratuje N+ oblasti (S) s telom prvku P. Toto má za následok elimináciu spomenutého
tranzistora a vytvorí sa parazitná dióda, ktorej katóda je pripojená k elektróde S a anóda
ku kolektoru (D). Túto vytvorenú diódu môžeme využiť v niektorých aplikáciách ako
spätne vodivý prvok.
Z hľadiska fyzikálnych vlastností súčiastky môžeme napätie na prvku UDS
rozdeliť na tri zložky:

U DS = U R + U Ch + U SCL

(3.25)

kde UR reprezentuje úbytok napätia na činnom odpore, ktorý je tvorený rezistenciou
kontaktov, vodivých spojov, vývodov a jednotlivých vrstiev polovodičového materiálu.
Teda môžeme napísať:
U R = I D ( RP + REPI )

(3.26)

V prípade aplikácie unipolárneho tranzistora vo výkonových aplikáciách je veľmi
dôležitý parameter RDS(on) reprezentujúci odpor štruktúry pri danom budiacom napätí
UGS. Platí:

R DS ( on ) ≅ RP + REPI

(3.27)
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Riadenie prúdu ID sa uskutočňuje otváraním vodivého kanála napätím UGS. Pre prúd ID
v prípade že UDS < UT (prahové napätie) platí:

[

2
I D = k (U GS − U T )U DS − 0,5U DS

]

pre UDS < UGS – UT

(3.28)

pre UDS > UGS – UT

(3.29)

a pre väčšie hodnoty napätia UDS platí:

I D = 0,5k (U GS − U T ) 2

Činiteľ k nazývame koeficientom transkonduktancie a pre jeho veľkosť paltí:
k = μe

ω
l

(3.30)

C0 x

kde C0x je kapacita oxidu hradla, μe je pohyblivosť elektrónov, ω je šírka a l je dĺžka
vodivého kanála. [1]
Na základe vyššie uvedených poznatkov môžeme špecifikovať simulačný model pre
programové prostredie PSpice, ktorý bude obsahovať:
•

prúdový zdroj GIMOS reprezentujúci statické charakteristiky

•

indukčnosti prívodov

•

kapacity CGS a CDS s konštantnou hodnotou

•

nelineárnu Millerovu kapacitu CGD reprezentovanú prúdovým zdrojom GCGD

Obr 3.10 Vnútorná náhradná schéma simulačného modelu [1]
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Ústrednou časťou modulu je blok statických charakteristík reprezentovaný napäťovo
riadeným prúdovým zdrojom GIMOS.
Aplikovaním niektorých matematických operácií na vzťah (3.28) dostaneme:
I MOS = 0,5k (U GS − U T ) 2

(3.31)

Tieto rovnice platia za predpokladu UDS > 0.
Keďže počas komutačných javov sa nedá vylúčiť prechod tohto napätia do záporných
hodnôt, musíme aj pre tieto javy formulovať opis statických charakteristík. Preto
uvažujeme:
I MOS =

U DS
, UDS > 0,
RR

kde RR je odpor zodpovedajúci priepustnej časti VA charakteristiky spätne vodivej
diódy. Nevýhodou je neschopnosť modelu dynamicky verne interpretovať stavy
prechodu štruktúry do režimu spätnej vodivosti a jej ukončenia. Z tohto dôvodu je
výhodnejšie doplniť topológiu obvodu o spätnú diódu. Zvýšia sa tým nároky na čas
výpočtu, ale výsledky sú oveľa presnejšie. Ďalšou veľmi podstatnou časťou modelu je
Millerova kapacita CGD. Pre jej veľkosť môžeme napísať:
C GDj =

AGD .ε Sii

(3.32)

ω gdj

kde AGD je plocha fiktívnej dosky kondenzátora.
Vzhľadom na to, že oblasť priestorového náboja pod hradlom sa vytvorí iba v prípade
UDS>UGS, potom pre výslednú kapacitu CGD platia vzťahy:
C GD = C 0 X
C GD =

(3.33)

C 0 X .C GDj

(3.34)

C 0 X + C GDj

Pre vylepšenie konvergencie v simulačnom modeli sa použije náhrada hladkou funkciou
podľa:

C GD = 0,95.C 0 X + 0,05C 0 X (U DG − U DG 95 )

1
6

pre UDG < UDG95

(3.35)

Pretože simulačný jazyk SPICE má určité obmedzenia v rovnicových prostriedkoch,
pomáhame si vyjadrením kapacity pomocou derivácie náboja, z čoho vyplýva:
- pre náboj napäťovo závislej nelineárnej kapacity

Q = ∫ C (U ).dU

(3.36)
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a prúd cez ňu pretekajúci [1]:
iC = C (U ).

dU
dt

(3.37)

Príklad modelu MOSFET IRF 450 v PSICE [1]
.SUBCKT IRFP450 6 4 9
.PARAM KP=8,296, UT=3V, COX=7,3E-9, U95=0,0000225
*Prúdový zdroj statické charakteristiky
E1 101 0 VALUE=(KP*(V(1,7)-UT)*V(2,7)-0,5*KP*PWR(2,7),2))
E2 102 0 VALUE=(IF(V(1,7)>UT), 0,5*KP*PWR(V(1,7)-UT),2,0))
ER 111 0 VALUE=(IF V(2,7)<=(V(1,7)-UT), V(101,0), V(102,0)))
GIMOS 2 7 VALUE=(IF V(2,7)<0, 0, V(111)))
*CGD
E3 103

0

VALUE=(0,1845*1,05E-12/SQRT(2*1,05E-12*(V(2,7)-V(1,7))/(1,602E-

19(+1,5E14)))
E4 104 0 VALUE=(V(103)*C0X/C0X+V(103)))
E5 105 0 VALUE=(IF (V(2,1)>=U95, V(104),V(108)))
E8 108 0 VALUE=(0,95*C0X+0,05*C0X*PWR((U95-V(2,1)),(1/6)))
ECOPY1 106 206 1E-2
VSENSE1 206 0 0V
GCGD 1 2 VALUE=(V(105)*I(VSENSE1)*1E2)
*CDS
CDS 2 7 800p
LS 8 9 15n
RS 7 8 0,01
*CGS
CGS 1 7 2n
*Budiaci obvod
RG 3 1 0,01
LG 4 3 15n
*Privod drain
RD 5 2 0,01
LD 6 5 15n
.ENDS
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4 Využiteľnosť SiC prvkov vo výkonových polovodičových meničoch
4.1 SiC JFET tranzistor

Obr 4.1 „Buck“ (znižujúci) DC/DC menič
Na obrázku 4.1 je zobrazený znižujúci menič ako príklad využitia SiC JFET tranzistora
a SiC Schottkyho diódy. Tento tranzistor má schopnosť nastavovať si napätie UTO od
záporných od kladných hodnôt. Použitím SiC JFET tranzistora je možné nahradiť kaskódne zapojenia kremíkových MOSFET tranzistorov. Tento typ prvkov je vhodný pre
topológie PFC (power factor corrector), čo sú meniče na kompenzáciu účinníka, ďalej
pre tvrdo spínané znižujúce meniče a priepustné meniče.
L1 leakage
2

D1
1
1

Lout
2

1

1

Lp

Ls

Vin

D2
Cin

Cout

JFET

Vgs

2

Rload

1n

1

170

2
10uH

2

1

2

K K1
K_Linear
COUPLING = 1

0

Cds

0

Obr 4.2 Priepustný menič s JFET tranzistorom
Klasické MOSFET tranzistory vyžadujú napájacie napätie +15V a viac. SiC JFET tranzistorom stačí na riadenie napätie o veľkosti -3V až +3V.
4.2 SiC Schottkyho dióda

Elektronické systémy pracujúce v rozsahu napätí 600 až 1200V v súčasnosti
využívajú hlavne kremíkové PIN diódy, ktoré majú tendenciu nazhromaždiť veľké
množstvo nosičov náboja počas doby zopnutia. Tieto nosiče náboja musia byť potom
odsávané, aby sa mohla dióda vypnúť. Tento proces výrazne vplýva na dobu vypínania
diód. Výkonové prvky na báze SiC vykazujú značné výhody oproti kremíkovým.
Hlavnou výhodou Schottkyho diódy je jej schopnosť spínania pod 50ns aj pri vysokých
pracovných teplotách s takmer nulovým nábojom záverného zotavenia. Porovnateľná Si
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PIN dióda má náboj záverného zotavenia Qrr = 100 až 500 nC a jej vypnutie trvá
najmenej 100ns čo spôsobuje výrazné spínacie straty. Práve preto našli SiC Schottkyho
diódy vhodné uplatnenie v PFC obvodoch (power factor corrector).

Obr 4.3 Obvod PFC

Obr 4.4 Výkonový PFC obvod
Po osadení týchto obvodov SiC Schottkyho diódami boli zaznamenané tri hlavné
výhody oproti klasickým kremíkovým diódam. Ide o zvýšenie účinnosti, zníženie
teploty puzdra FET tranzistora a značnú redukciu komponentov obvodu, pretože boli
odstránené kompenzačné cievky a kondenzátory. Vyššia pracovná frekvencia dovoľuje
použiť menšie súčiastky a tým sa znižuje aj cena týchto obvodov.
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5 Simulačné porovnanie strát vo vybranom type meniča pri aplikácii Si
a SiC prvkov
Na porovnanie strát som si vybral nasledujúci DC/DC menič.

Obr 5.1 Zvyšujúci DC/DC menič
V simulácii som porovnal stratové výkony na klasickej Si dióde MRB1045 a SiC
Schottkyho dióde SPD04S60.

Obr 5.2 Stratový výkon diódy MBR1045
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Obr 5.3 Stratový výkon diódy SPD04S60
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Záver
Úlohou tejto práce bolo analyzovať možnosti využitia polovodičových prvkov
na báze SiC vo výkonových polovodičových meničoch.
V prvej kapitole som sa zameral na charakterizovanie niektorých základných
vlastností karbidu kremíka (SiC). Sú tu popísané kryštalické a elektrické vlastnosti tohto
materiálu. Z vlastností materiálu SiC vyplýva jeho možné využitie vo výkonových
aplikáciách, pričom hlavne jeho schopnosť pracovať pri oveľa vyššej teplote ako
v súčasnosti najpoužívanejší kremík, vedie k zmenšeniu chladiacich zariadení. Bude
však potrebné vyriešiť problém vodičov, ktorých izolácia nie je vyhovujúca pre tieto
teploty (okolo 400 °C). Jedným s možných riešení je použitie keramickej izolácie, ktorá
je však málo ohybná. Vo vývoji je síce už aj ohybná keramika, ktorej veľmi vysoká
cena by v súčasnosti viedla k predražovaniu meničov a ostatných zariadení.
V druhej kapitole sú uvedené niektoré fungujúce SiC prvky a ich charakteristiky.
Kapitola 3 je zameraná na teóriu modelovania statických a dynamických
vlastností polovodičových prvkov. Ďalej som tu simuloval statické a dynamické
vlastnosti diódy SPD04S60, čo je SiC Schottkyho dióda na 600V a 4A. Simulácie sú
robené v programe Orcad 9.2.
Príklady využitia vybraných polovodičových prvkov na báze SiC sú uvedené
v kapitole 4.
V kapitole 5 som sa venoval simulačnému porovnaniu strát, kde sa potvrdilo, že
pri rovnakom zaťažení má SiC dióda menší stratový výkon než Si dióda.
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