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7. Tranzistoare cu efect de camp (TEC) 



 

TRANZISTOARE CU EFECT DE CAMP CU POARTĂ IZOLATĂ 
(TECMOS) 

 

 La tranzistoarele cu efect de câmp de acest tip, modularea conductanţei 
canalului se face prin intermediul unui electrod izolat de semiconductor.  

 Secţiunea transversală simplificată printr-un astfel de tranzistor care este 
reprezentată în fig.1.88 arată că se pleacă de la un substrat semiconductor din 
siliciu de tip P în care se realizează două zone paralele difuzate de tip N+ ce vor 
constitui sursa şi, respectiv drena tranzistorului atunci când acestea sunt polarizate 
corespunzător. Între cele două regiuni difuzate se realizează, pe suprafaţa 
semiconductorului, un izolator, de exmplu, dioxid de siliciu, peste care se depune 
aluminiu (metal) realizându-se o suprafaţă echipotenţială care va fi poarta 
dispozitivului. Cele două zone difuzate de tip N se află la distanţa L (de ordinul 
micronilor sau zecimilor de microni), mărime care va fi asociată cu lungimea 
canalului, dimensiunea transversală, lăţimea, fiind notată cu Z  şi având dimensiuni 
de acelaşi ordin de mărime ca şi lungimea canalului. 

 

 

Fig.1.88. Secţiune transversală printr-un tranzistor cu efect de câmp cu poartă 
izolată 

 



 În mod normal, în cazul în care electrodul poartă este lăsat în gol, nu poate 
exista conducţie de purtători de sarcină între sursă şi drenă deoarece apar două 
joncţiuni PN în opoziţie, situaţie în care una dintre ele este blocată indiferent de 
tensiunea aplicată între drenă şi sursă (există posibilitatea ca, în absenţa unor 
tensiuni poartă-sursă pozitive, să existe un canal iniţial, determinat tehnologic, dar 
modul de funcţionare nu se schimbă). 

 Dacă se aplică tensiune pozitivă între poartă şi sursă, în stratul de oxid de 
siliciu de sub poartă, apare un câmp electric transversal care atrage electronii 
(minoritari) din substrat către suprafaţa semiconductorului şi respinge golurile de 
la suprafaţă către volumul semiconductorului. Când se depăşeste o anumită 
tensiune, numită tensiune de prag, la suprafaţa semiconductorului se formează o 
zonă de inversiune din punct de vedere al conductivităţii electrice, prin care se 
realizează o cale de conducţie între sursă şi drenă de tip N şi, dacă potenţialul 
dintre drenă şi sursă este corespunzător, atunci apare un curent electric prin acest 
canal între sursă şi drenă. Canalul de conducţie care a apărut este indus de 
electrodul poartă şi conductanţa lui depinde de diferenţa de potenţial dintre poartă 
şi sursă dar şi de tensiunea dintre drenă si sursă care poate modifica configuraţia 
canalului. Structura canalului se modifică în funcţie de tensiunea drenă-sursă prin 
modificarea tensiunii directe aplicate între poartă şi canal, ceea ce afectează 
caracteristica de ieşire a tranzistorului. 

 Se remarcă şi aici faptul că se obţine un curent de intrare de valoare foarte 
mică, de ordinul A1010 1412   , ceea ce înseamnă că, din punct de vedere al cuplării 
cu alte circuite, nu există restricţii privind încărcarea statică pe care astfel de 
circuite o pot determina. 

 Simbolul TECMOS este reprezentat în fig.1.89; pentru un TECMOS cu 
canal N indus, la care tensiunile aplicate între drenă şi sursă, respectiv între poartă 
şi sursă sunt pozitive, simbolul este dat în fig.1.89.a; în cazul în care tranzistorul 
este cu canal iniţial, simbolul este cel din fig.1.89.b. Pentru tranzistoarele cu canal 
P, la care tensiunile aplicate între drenă şi sursă, respectiv între poartă şi sursă sunt 
negative, simbolurile sunt reprezentate în fig.1.89.c (cu canal indus) şi, respectiv, 
în fig.1.89.d (cu canal iniţial). În toate cazurile este prezentat şi sensul real al 
curentului prin tranzistor. 



 

 

               a)                            b)                 c)     d) 

Fig.1.89. Simbolul TECMOS 

 

CARACTERISTICILE STATICE ALE TECMOS  
 

 Pentru determinarea caracteristicilor statice trebuie analizate, mai întâi, 
proprietăţile stratului de la suprafaţa semiconductorului în cazul în care se aplică o 
tensiune din exterior. Dependenţa concentraţiei de electroni din canal de câmpul 
electric se deduce din rezolvarea ecuaţiei lui Gauss sub forma: 

 QdSE
S

n    

în care: 

 -  este permitivitatea electrică a oxidului; 

 - nE  este componenta normală a câmpului electric; 

 - Q  este sarcina din volumul închis de suprafaţa S  (din fig.1.90) şi care are 
trei componente principale: 

  - sarcina de suprafaţă determinată de întreruperea reţelei 
monocristaline şi datorată impurităţilor aflate la suprafaţa semiconductorului (se 
neglijează); 

  - sarcina negativă fixă datorată ionilor creaţi în canal ca urmare a 
trecerii golurilor din canal spre volumul semiconductorului (această sarcină este 
fixă şi nu participă la conducţie); 



  - sarcina electronilor mobili din canal; 

 Ţinând seama de această ultimă componentă, rezultă: 

 Adx)x(QAE
d

00      
unde )np(q)x(  reprezintă densitatea volumică a sarcinii rezultate ca urmare a 
perturbaţiei concentraţiei purtătorilor  mobili de sarcină de către câmpul electric 
din regiunea suprafeţei semiconductorului, p  şi n  fiind diferenţele dintre 
concentraţiile de goluri, respectiv electroni din canal faţă de situaţia de la echilibru 
termic. 

 

 

Fig.1.90. Componentele sarcinii electrice la suprafaţa semiconductorului 

 

  În funcţie de raportul dintre )x(  şi concentraţia de purtători de sarcină din 
volumul semiconductorului, se pot pune în evidenţă trei situaţii dependente de 
tensiunea aplicată între poartă şi semiconductor. Reprezentarea grafică este dată în  
fig.1.91. 

 



 

Fig.1.91. a.b.c. Distribuţia sarcinii în semicondutor la aplicarea unui câmp electric 
transversal 

 a) strat de sărăcire când concentraţia purtătorilor majoritari este redusă faţa 
de situaţia de la echilibru termic datorită câmpului electric; câmpul electric nu este 
suficient de puternic pentru a aduce un număr important de electroni din volumul 
semiconductorului, dar este suficient de puternic de a împinge golurile de la 
suprafată înspre volumul acestuia; pentru concentraţiile de purtători din volumul 
semiconductorului s-au folosit notaţiile bb p,n ; la suprafata semiconductorului se 
obţine o conductibiltate de tip P mai mică decât cea din volumul 
semiconductorului, fig.1.91.a; 

 b) dacă substratul de tip P este slab dopt cu impurităţi sau când câmpul 
electric este foarte intens la suprafaţa semiconductorului se poate schimba tipul de 
conductivitate la suprafaţa semiconductorului creându-se, în acest fel, prin stratul 
de inversiune, un canal de conducţie, cu o adâncime dată de punctul de inversiune 
a conductibilităţii semiconductorului; canalul astfel format, de tip N, este separat 
de substrat printr-o zonă P cu sarcină spaţială, fig.1.91.b; 

 c) dacă se inversează sensul tensiunii aplicate, se obţine un strat de 
îmbogăţire, în care conducţia de tip P de la suprafată va fi favorizată în raport cu 
conducţia din volumul semiconductorului, fig.1.91.c). 

 Determinarea caracteristicilor statice ale TECMOS se face folosind 
aproximaţiile obişnuite, adică se presupune existenţa unui substrat de tip P, se 
neglijează efectele de suprafaţă, poarta este realizată cu un strat izolator pe care se 



depune un strat de aluminiu ce formează o suprafată echipotenţială, inversiunea 
este puternică; în plus, se foloseşte, ca şi la TECJ, aproximaţia graduală care 
consideră că, în fiecare punct din canal, câmpul electric se descompune în două 
componente independente, una transversală, care controlează adâncimea canalului 
şi alta longitudinală care determină apariţia curentului electric între sursă şi drenă. 

 Se constată că, la aplicarea unei tensiuni drenă-sursă, tensiunea transversală 
aplicată pe canal scade de la sursă la drenă, ceea ce duce la micşorarea adâncimii 
canalului, şi, de la o anumită valoare, la dispariţia acestuia. 

 Se va lua în considerare, mai întâi, prima zonă, în care canalul este continuu 
între sursă şi drenă, numită zona ohmică sau zona liniară. Această zonă presupune 
îndeplinirea condiţiei: 

 0vv DSGS    
 Tensiunea GSv  contribuie la crearea canalului de inversiune şi anume, prin 
componenta vVvV pGS  , în care pV  este tensiunea de prag a dispozitivului 
(tensiunea minimă la care se produce inversiunea) iar )y(vv   este fracţiunea din 
tensiunea DSv  aplicată între punctul curent din canal, y , şi sursă, luată ca referinţă, 
care determină apariţia unui câmp electric cu linii de forţă paralele cu suprafaţa 
semiconductorului şi care favorizează deplasarea sarcinilor electrice mobile prin 
canal de la sursă la drenă, determinând apariţia curentului de drenă, aşa cum se 
vede în fig.1.92. 

 

Fig.1.92. Curentul electric în stratul de inversiune 

 

 Sarcina acumulată în poarta tranzistorului este dată de relaţia: 

 VCQ oxpoarta    



unde oxC  este capacitatea specifică a izolatorului – oxidul de siliciu, in principiu – 
dependentă de grosimea stratului de izolator, h  şi de permitivitatea dielectrică a 
izolatorului, poarta . 

Sarcina acumulată în stratul de inversiune va fi egală şi de semn contrar cu 
sarcina din izolator, la fel ca la un condensator: 

 VCQQ oxpoartacanal    
 Densitatea curentului din canal se determină conform legii lui Ohm sub 
forma: 

 ynysy EnqEJ    
în care s  este conductibilitatea electrică în canal (de suprafaţă), dependentă de 
x prin intermediul lui )x(n . 

 Curentul de drenă va fi: 

 ZdxEnqdAEnqdAJdi ynynyD    
în care Z  este lăţimea tranzistorului. 

 Relaţia (1.346) se integrează pe toată adâncimea canalului, adică: 

   
d

0

d

0ynDD dxnqZEdii   
 Dacă se ţine seama de (1.341) pentru calculul sarcinii din canal, rezultă 
relaţia: 

 )vVv(CQdxnq pGSoxcanal

d

0
   

care se introduce în relaţia (1.347); 

 )vVv(CZEi pGSoxynD    
 Ţinând seama şi de legătura dintre tensiunea aplicată, v , şi câmpul electric 
rezultat, yE , de forma: 

 
dy

)y(dvE y    

se poate rescrie relaţia (1.349) sub forma: 

 dv)vVv(ZCdyi pGSoxnD    
ecuaţie diferenţială care se integrează pe toată lungimea canalului, L : 
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 Se obţine: 
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relaţie cunoscută sub numele de ecuaţia lui SAH. 

 Se notează: 
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şi se numeşte factorul de conducţie al tranzistorului. 

 Se constată că factorul de conducţie are două componente: 

 - factorul de conducţie intrinsec, oxnC  , dependent de parametri fizici 
şi de tehnologia de fabricaţie; 

 - factorul de geometrie, 
L
Z , care permite obţinerea unor performanţe statice 

şi dinamice diferite numai prin modificarea geometriei tranzistorului. 

 Ecuaţia lui SAH, (1.353), este valabilă numai cât există canal, adică numai 
atunci când 0vVv DSpGS  , ceea ce permite precizarea unei tensiuni drenă-sursă 
de saturaţie, la limita regiunii liniare a tranzistorului: 

 pGSDsat Vvv    
 Caracteristicile statice în zona liniară, descrise prin ecuaţia lui SAH, sunt 
reprezentate în fig.1.93 pentru diferite tensiuni poartă-sursă superioare tensiunii de 
prag. 

 Se constată, din ecuaţia lui SAH, că, pentru tensiunea de saturaţie drenă-
sursă, valoarea curentului este: 
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ceea ce justifică dependenţa pătratică a curentului de saturaţie de tensiunea de 
saturaţie drenă-sursă, în fig.1.93.a, la limita dintre cele două zone de funcţionare, 



respectiv dependenţa pătratică a curentului de tensiunea poartă-sursă în fig.1.93.b 
ce reprezintă caracteristica de transfer a tranzistorului. 

 

 

            a)                    b)    

Fig.1.93.a. Caracteristicile de ieşire ale TECMOS 

Fig.1.93.b. Caracteristica de transfer a TECMOS 

 

 După dispariţia canalului, adică pentru DsatDS Vv  , curentul de drenă rămâne 
constant, la valoarea corespunzătoare tensiunii de saturaţie, conform relaţiei 
(1.356), ceea ce înseamnă că aceste carateristici sunt, teoretic, orizontale conferind 
tranzistorului caracterul de generator de curent în zona de saturaţie. 

 În realitate, în zona de saturaţie se manifestă o oarecare influenţă a tensiunii 
drenă-sursă, care duce la micşorarea (relativ mică) a lungimii efective a canalului, 

L'L  , (fig.1.94.a), şi, ca urmare, la o uşoară creştere a curentului de drenă la 
creşterea tensiunii drenă-sursă peste tensiunea de saturaţie. Aceasta înseamnă că 
TECMOS se comportă la ieşire ca un generator de curent dar cu o rezistenţă în 
paralel (relativ mare).  

 Se poate pune în evidenţă, ca şi la tranzistorul bipolar, o tensiune Early, ca în 
fig.1.94.b, ceea ce face ca, în saturaţie, curentul de drenă să poată fi aproximat cu 
relaţia:  
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 Valorile mari ale tensiunii Early (peste V100 ) determină o influenţă mică a 
celui de al doilea termen din paranteză, ceea ce înseamnă că TECMOS real oferă o 
rezistenţă de ieşire mare în zona de saturaţie.   

 Modificarea caracteristicilor statice de ieşire ţinând seama de acest fenomen 
este reprezentată în fig.1.94.b. 

 

 

Fig. 1.94. a) TECMOS în zona de saturaţie 

 

Fig. 1.94. b) Modificarea caracteristicilor statice de ieşire ale TECMOS în 
saturaţie. 

 

 Pentru zona de saturaţie a unui TECMOS cu canal iniţial se preferă 
utilizarea unei relaţii asemănătoare cu aceea a TECJ, sub forma: 
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cu avantajul unei mai bune interpretări a parametrilor electrici, DSSI  fiind curentul 
prin tranzistor la tensiune poartă-sursă nulă (uşor de măsurat), legătura cu 
parametrii relaţiei deduse anterior fiind evidentă. 

 În deducerea caracteristicilor statice ale TECMOS s-a presupus că sursa este 
legată la substrat. Există situaţii, în special în circuite digitale, în care TECMOS 
este folosit atât ca tranzistor amplificator cât şi ca sarcină dinamică, în care apare o 
tensiune între sursa  unui TECMOS şi substratul lui diferită de zero; această 
tensiune afectează tensiunea de prag a dispozitivului ceea ce are influenţă asupra 
caracteristicilor şi parametrilor tranzistorului.  

 

REGIMUL DINAMIC AL TECMOS 
 

 Schema echivalentă a TECMOS în regim dinamic, într-un punct static de 
funcţionare precizat,  DDSGS I,V,VM , este desenată în fig.1.95 în care sunt puşi în 
evidenţă principalii parametri dinamici ai tranzistorului (schema echivalentă pentru 
regimul dinamic al TECMOS este asemănătoare cu aceea a TECJ din fig.1.85). 

 

 

Fig.1.95. Schema echivalentă în regim dinamic a TECMOS 

 

 Principalul parametru este conductanţa mutuală a tranzistorului sau panta 
acestuia care are valori diferite în funcţie de zona de funcţionare a tranzistorului. 
TECMOS nu se foloseşte ca amplificator decât în zona de saturaţie, astfel încât, 
panta tranzistorului va fi: 
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 Valoarea tipică este de 
V

mA8,0  şi poate fi cuprinsă între 
V

mA101 . Se constată 

că este o valoare mică în comparaţie cu panta oferită de tranzistorul bipolar şi are o 
dependenţă mai puţin importantă de curentul de drenă din punctul static de 
funcţionare; din acest motiv, amplificările de tensiune care se pot obţine cu 
TECMOS utilizat ca amplificator sunt reduse. 

 Pentru TECMOS cu canal iniţial, panta se poate determina sub forma: 
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cu valori tipice 
V

mA101,0g 0m  . 

 Important este şi parametrul dsr  cu valori tipice de zeci-sute de k , în special 
în cazul unor rezistenţe de sarcină de valoare mare. Această valoare mare a 
rezistenţei de ieşire a TECMOS arată că, şi în regim dinamic, TECMOS se 
comportă ca un generator de curent aproape constant şi poate fi folosit ca sarcină 
dinamică şi în regim dinamic. 

 Rezistenţele gsr  şi gdr  au valori foarte mari (sute de M ) având în vedere 
faptul că între poartă şi semiconductor se află un izolator şi nu contează decât în 
cazuri deosebite. 

 Capacităţile gsC  şi gdC  (precum şi dsC ) au valori de ordinul pFsau mai puţin 
şi depind esenţial de suprafaţa porţii, dar şi de tensiunile dintre electrozii 
tranzistorului; în circuitele integrate digitale, suprafeţele tranzistoarelor sunt foarte 
mici şi, în consecinţă, aceste capacităţi sunt şi ele foarte mici, dar influenţează 
regimul tranzitoriu al circuitelor digitale realizate cu astfel de tranzistoare. 

 


