
Térvezérlésű tranzisztor 

A térvezérlésű tranzisztorok a vékonyréteg félvezetős eszközök kate-
goriájába sorolhatók és a tranzisztorok harmadik generációját képviselik. 
1948-ban jelentik be amerikai kutatók Bardeen, Brittain és Shockley 
(1956-os Nobel-díj) a tűs- tranzisztor felfedezését. Ez az eszköz képezi a 
tranzisztorok első generációját, nem sokkal utánna létrehozzák a réteg-
tranziszton (ez a második generáció), ennék elektródjai már nem 
pontszerűnek tekinthető tű-kontaktusok, hanem felületi érintkezők. A 
félvezető egykristályból (monokristály) kialakított rétegtranzisztort 
bipoláris tranzisztornak is nevezik, ez a megnevezés utal arra, hogy az 
eszköz áramvezetésében mind a többségi, mind a kisebbségi töltéshor-
dozók résztvesznek. 

A térvezérlésű vagy FET (Field-Effect-Transistor) tranzisztor egy 
szilicium vékonyrétegből álló félvezető eszköz, amelynek áram-
vezetésében csak többségi töltéshordozók vesznek részt, ezért ezt a típust 
unipoláris tranzisztornak is szokás nevezni. 

Az unipoláris tranzisztorok elvét 1952-ben ismertette Shockley, de 
gyakorlati kivitelezésére csak később a vékonyréteg technológia kifej-
lesztése után a 60-as és 70-es években került sor. 

A FET tranzisztor elvi felépítését úgy képzelhetjük el, hogy egy n-típusú 
félvezető vékonyréteg (lapka) két végéhez fém érintkezők csatlakoznak. 
Az egyiket forrásnak S (source) a másik érintkezőt nyelőnek D (drain) 
nevezik. Ezenkívül a félvezetőréteg két szélén még elhelyezik a G-G 
elektród párt. Amint az ábrán látható a félvezető réteg összesen 4 fém-
érintkezőhöz csatlakozik. 



Az n-típusu félvezetőréteg két szélén ahova a G elektródok kerülnek 
egy-egy erősen szennyezett p-tartományt alakítanak ki, megfelelő szen-
nyező atomok bevitelével. A p-tartománnyal érintkező G kontaktusok 
képezik a kapukat (gate). A kapuk zárófeszültséget kapnak, ezért a p-n 
átmenetre adott zárófeszültség hatására az átmenet körül egy nagy 
ellenállású zona az u.n. kiürített tartomány jön létre. 

A vékonyréteg középső tartományát csatornának (channel) nevezik. 
Az áramvezetés a csatornán keresztül valósul meg. Az n-típusú rétegben 
a töltés hordozók elektronok. Mivel a D nyelőn a potenciál nagyobb mint 
az S forráson az elektronok a forrástól a nyelő felé fognak áramlani, tehát 
a csatomaáram iránya ezzel ellentétes lesz. A csatornán átfolyó áram 
erőssége a kapura adott feszültséggel vezérelhető. A kapura adott 
zárófeszültség növelésével a kiürített tartomány kiszélesíthető, ezáltal 
szűkül a csatorna szélessége. Minél keskenyebb a csatorna annál keve-
sebb elektron tud időegységeként áthaladni rajta, tehát annál kisebb lesz 
a csatomaáram erőssége. 

Megfigyelhető, hogy a FET tranzisztor felépítését és működési elvét 
illetőleg sok hasonlóságot mutat a háromelektródos elektroncsővel, a 
triódával. Az S forrás megfelel a trióda katódjának, a D nyelő az anód, 
míg a G kapu a rács szerepét tölti be. Ahogy a trióda rácsfeszültségével 
vezérlik az anódáramot úgy vezérelhető a kapura adott zárófeszültséggel 
a csatomaáram. 

Az ábrán a V váltakozóáramú áramforrás a felerősítendő feszültségjelet 
képviseli. A forrás- kapu áramkör jelenti a rendszer bemeneti körét. A 
kimeneti részt a forrás-nyelő-csatorna áramkörbe beiktatott nagyértékű 
kimenő-ellenállás képezi. A bemenő körre kapcsolt kis feszültségvál-
tozással a kimenőkörben nagy feszültségváltozást tudunk elérni. Tehát a 
FET tranzisztor ezzel az áramköri kapcsolással feszültségerősítőként 
működtethetető. Mivel a forrás és a kapu elektród között egy kiürített 
tartomány helyezkedik el, ezért a rendszer (erősítő) bemeneti ellenállása 
igen nagy általában 1 0 1 0 ohm nagyságrendű. 

A 60-as évek elejére a félvezető- és vékonyréteg-technológia olyan 
fejlődést ért el, hogy meghatározott fizikai és kémiai paraméterekkel 
rendelkező 0,1 u vastagságú monokristály rétegeket is előtudott állítani, 
azonkívül megtudta valósítani a diffuzió útján történő felületi szennyezést 
(idegen atomok bevitelét), ellenőrizhető és reprodukálható módon. 

Ezek az eredmények lehetővé tették a FET tranzisztorok továbbfej-
lesztését és így eljutottak a következő generációt képviselő planáris-
tranzisztorhoz a MOSFET-hez (Metal-Oxid-Semiconductor-Field - Effect -
Transistor). A MOSFET-tranzisztor ugyancsak térvezérléssel műkődik, a 
továbbfejlesztés azáltal valósul meg, hogy a kapu-elektród nem köz-
vetlenül érintkezik a félvezető felületével (fém-félvezető kontaktus), 
hanem attól egy vékony, 1u-nál nem nagyobb vastagságú szigetelőréteg 



(SiO2 v. Al 2 O 3 ) választja el. Így a kapu elektród a félvezető alapréteghez 
egy szigetelő rétegen keresztül kapcsolódik: Metal-Oxid-Semiconductor 
MOS - érintkezés valósul meg. Ezáltal nagymértékben megnökekszik a 
tranzisztor bemeneti ellenállása, lévén a fémoxid réteg kiválló szigetelő. 
Másrészt a kapuelektród nem egy p-n átmeneten keresztül gyakorolja 
vezérlő hatását, hanem egy szigetelő rétegen keresztül. A p-n átmenetű 
rendszerek relaxációs ideje 1 0 - 9 s , míg MOS átmenetek esetén a relaxációs 
idő 1 0 - 1 2 s. Ezért olyan áramkörökben ahol gyors változásokat kell 
követni (nagyfrekvenciákon), vagy gyors kapcsolásokat kell 
megvalósítani (számítógép memóriák) csak a MOS strukturájú eszközök 
jöhetnek számításba. 

A MOSFET tranzisztor elvi felépítését az alábbi ábra szemlélteti: 

Az alapréteg vagy hordozóréteg p-típusú szilicium. A fémből készült 
kapuelektródot vékony szigetelőréteg (SiO 2 ) választja el az alaprétegtől. 
A p-típusú alaprétegbe, a réteg két széle közelében, bizonyos mélységig, 
felületi diffuzióval donor atomokat visznek be, ezáltal kialakítanak két 
N-típusú tartományt, az N tartomány erősebben szennyezett donor 
atomokkal mint az N-. Az N + tartomány fölött elhelyezett fémelektród a 
forrás S1 míg az N- tartomány fölötti a nyelő D szerepét tölti be. 

A hordozó-réteg alsó felén lévő G fémelektród a G kapu elektród 
párja, a kettő között alakul ki a vezérlést biztosító erőtér. A G lényegében 
egy segédelektród, szerepe nem lényeges legtöbbször el is hagyják, vagy 
a tokozaton belül összekötik többnyire a forrással. 



Ha a kapu-elektródra adott feszültség pozitiv polaritású a rétegben egy 
olyan elektromos teret kelt, amely a szigetelőréteg alatt többségi töltéshor-
dozóktól kiürített, úgynevezett inverziós réteget létesít, ez egy n-típusú 
csatornának felel meg. Az áramvezetés ezen a csatornán át történik a 
forrás és a nyelő között. 

A kapu potenciálváltozása az n-csatorna elektronkoncentrációját vál-
toztatja és ezzel vezérli a csatorna áramát. A kapu feszültségmentes 
állapotában nincs inverziós csatorna, ebben az esetben a forrás és a nyelő 
között nem folyik áram. A kapu-feszültség növelésével növekszik az 
inverziós csatorna keresztmetszete és ezzel együtt nő a csatorna árama. 
Az ilyen típusú MOSFET tranzisztorokat növekményes típusú tranzisztor-
nak is szokás nevezni. Egy ilyen típusú tranzisztor jelleggörbéjét szem-
lélteti az alábbi ábra. A jelleggörbén megfigyelhető a telítés jelensége, 
azaz egy adott USD feszültségnél elérjük a maximális ID nyelő-áramot, 
ettől kezdve az ID áram erőssége nem növelhető az USD feszültség 
növelésével. 

A MOSFET- tranzisztoroknak egy másik típusa a kiürítéses üzemmód-
ban dolgozik. Ebben az esetben a kapu alatti oxidrétegbe beépítenek egy 
n-típusú áramvezető-csatornát (diffuziós szennyezéssel). A kapu-elek-
tródra adott negatív feszültség szűkíteni fogja az áramvezető csatornát 
(kiüríti a csatorna egy részéből a töltéshordozókat). Ezáltal növekszik a 
forrás és a nyelő közötti csatomarész ellenállása és csökken az ára-
merősség. Pozitív kapu-feszültség esetén a jelenség fordítva játszódik le, 
és ekkor ez a tranzisztor típus is a növekményes üzemmódnak meg-
felelően fog működni. 

Az n-csatornás MOSFET tranzisztorok működése mindig gyorsabb a 
p-típusnál, mert az elektronok mozgékonysága nagyobb mint a lyukaké. 



A MOSFET tranzisztorok a nagy bemenő-ellenállás (10 1 5 ohm) folytán 
alig igényelnek vezérlő teljesítményt, meredekségük 1-10 3 mA/V, a 
leggyorsabb működési sebességű félvezető eszközök közé tartoznak és 
általában egyesítik magukban a rétegtranzisztorok és az elektroncsövek 
összes előnyös tulajdonságait. 

A térvezérlésű tranzisztorok- különösen a MOSFET-típusúak - nagyon 
érzékenyek a túlfeszültségre. A kapuelektród szigetelése könnyen átüt. 

A maximálisan megengedhető UGS (kapu-forrás-feszültség) és az UGD 
(kapu-nyelő feszültség) feszültség általában 20... 1000 V között van. Ha 
túllépjük a megengedett feszültséget, akkor a kapu és a csatorna közötti 
szigetelés átüt, és a tranzisztor tönkremegy. A tranzisztor átütését okozó 
feszültség igen könnyen előállhat már egyszerű érintésnél is a nagy 
bemeneti ellenállás és a kis, néhány pikofarados bemeneti kapacitás miatt. 

Nagyon veszélyes tehát a sztatikus töltés, ami a FET-et már érintésnél 
is átütheti. Ezért a MOSFET-eket már gyárilag is antisztatikus dobozokba 
csomagolják és így kerül a kereskedelmi forgalomba. A MOSFET-
eszközök szerelése, beépítése esetén a készüléket és a forrasztópákát is 
földelni kell. 

Egyes MOSFET-típusok védelmére a tokozatba a kapu és a forrás 
elektródok közé védődiódát (Zener-dióda) építenek be, ezáltal ugyan 
jelentősen csökken a bemeneti ellenállás, de megfelelő védelmet nyújt a 
sztatikus feltöltődés ellen. 

Az alábbiakban megadjuk a jelenleg forgalomban lévő hat különböző 
típusú térvezérlésű tranzisztor, nemzetközi szabványoknak megfelelő 
áramköri jelölését. 
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