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 چکیده:

برده شده  بودن به منبع برق است. در تمام تجهیزات نام های پزشکی نیازمندوجه مشترک اکثر دستگاه

به یک دستگاه پشتیبان  که نیاز باشدعملکرد بدون وقفه برای تشخیص و درمان یک بیمار ضروری می

اجزای اساسی یک  که بتواند در صورت قطع برق با استفاده از برق اضطراری به کار خود ادامه دهد.است 

ر این مقاله بهبود سیستم برق هدف اصلی د ترتیب باتری، شارژر و اینورتر است.سیستم برق اضطراری به 

های مختلف نیمه هادی، موارد کارایی باالی افزاره .استساختار نوین در اینورتر مدار  اضطراری با ارائه

ها را از نانوتکنولوژی تا ترانزیستورهای قدرت گسترش داده و در این میان، ترانزیستورهای ی آناستفاده

ه خود جلب کرده که در بین انواع ترانزیستورهای قدرت توجه بر اثر میدان توجه صنعت الکترونیک را ب

( که بطور گسترده در برنامه های کاربردی قدرت LDMOS) افقی روی ترانزیستورهای اثر میدان نفوذی

. این ترانزیستور ساختاری شبیه به ترانزیستورهای متداول اثر استشوند، متمرکز هوشمند استفاده می

رانشی قرار دارد تا بتوان ولتاژ  یبا این تفاوت که بین کانال و درین یک ناحیه ( دارد،MOS) میدان

افزایش ولتاژ خروجی مدار مبدل اینورتر با استفاده از تغییر در در این مقاله  الیی را بدست آورد.با شکست

 .گرفتمورد بررسی قرار  LDMOSساختار فیزیکی یک ترانزیستور 
 

 

 اضطراری؛ اینورتر؛ ترانزیستور قدرت؛ ولتاژ شکستبرق  های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

تجهیزات  ایم.های اخیر، شاهد تحول و بهبود روال درمان بیماران شدهبا توجه به پیشرفت تکنولوژی در دهه

ای که ی درمان دارد. به گونهی مهندسی پزشکی با پیشرفت علم الکترونیک گسترش چشمگیری در حوزهحوزه

  کند.را ایفا می عملکرد صحیح این تجهیزات در زندگی و بهبود بیماران نقش مهمی

 های مانیتورینگ، تجهیزات رادیولوژی، ، دستگاهMRI های پزشکی از تهویه تادستگاه وجه مشترک اکثر

برای  1بدون وقفههای اسکن و... نیازمندبودن به منبع برق است. در تمام تجهیزات نام برده شده عملکرد دستگاه

 باشد. بنابراین برای عملکرد بدون وقفه نیاز به یک دستگاه پشتیبان تشخیص و درمان یک بیمار ضروری می

 باشد که بتواند در صورت قطع برق با استفاده از برق اضطراری به کار خود ادامه دهد.می

ها، مربوط به درمانی و بیمارستانهای استفاده از برق اضطراری در مراکز همچنین یکی دیگر از ضرورت

 باشد.عملکرد صحیح و بدون وقفه آسانسور حمل بیمار بسیار حیاتی می باشد.آسانسور حمل بیمار می

ها، اساس کار این سیستم را به صورت اجمالی ت وجود برق اضطراری در بیمارستانحال با توجه به ضرور

 دهیم.مورد بحث قرار می

  م برق اضطراری به صورت زیر است:تساجزای اساسی یک سی

 
 (الف)

 
 ب( )

 ب( در زمان قطع برق)الف( در زمان عادی  ) اجزای اصلی یک سیستم برق اضطراری (1شکل 

 

از نشان داده شده است، باتری است که مصارف آن متفاوت  1ترین اجزا که در شکل ترین و اصلییکی از مهم

طراری بزرگتر باشند، ظرفیت های برق اضزم به ذکر است در حالتی که سیستمدقیقه و یا باالتر است. ال 02تا  5

 ها استفاده کرد.توان از آنیافته و مدت زمان بیشتری میها نیز گسترش باتری

                                                           
1 No Brake 



ولت  002هر با ولتاژ باشد. از آنجایی که برق شدر سیستم برق اضطراری، شارژر می دومین عنصر مورد استفاده

های برق های سیستمع مستقیم است بنابراین برخی قسمتاز نوع متناوب است و برق مورد نیاز باتری از نو

 را دارند. 3به جریان مستقیم 0ی تبدیل جریان متناوبوظیفهاضطراری 

ی تبدیل دستگاه وظیفه. این [4و3و0و1] باشدمی  4اینورتر 1اده و ضروری در شکل سومین قطعه مورد استف

با قطع برق شهر، دستگاه بالفاصله وارد  به جریان متناوب شهری را دارد. هاجریان مستقیم ذخیره شده در باتری

 کند.موردنیاز را تامین می مدار شده و توان

 

 هدف

 باشد.ساختار نوین در اینورتر مدار می هدف اصلی در این مقاله بهبود سیستم برق اضطراری با ارائه

برق تواند ولتاژ مستقیم را به متناوب تبدیل کند. بسیاری مواقع نیاز به ذخیره ای است که میاینورتر وسیله

 هایی که ولتاژ متناوب را ذخیره کنند وجود ندارد.متناوب داریم اما هنوز باتری

     های الکترونیکی کنندهها از انواع تقویت ماسفت باشد.می 5در ساختار یک اینورتر، ماسفت ی اصلیهقطع

باشند که در صنعت الکترونیک کاربردهای بسیار مهمی دارند. باتوجه به ولتاژ باالی موردنیاز برای تبدیل برق می

ترین ترانزیستور قدرت در این راستا، شود. مهمز ترانزیستورهای قدرت استفاده میمستقیم به متناوب، ا

خواهیم افزایش ولتاژ خروجی مدار مبدل باشد. در این مقاله می( میLDMOS) 6ترانزیستور قدرت افقی نفوذی

 مورد بررسی قرار دهیم. LDMOSاینورتر را با استفاده از تغییر در ساختار فیزیکی یک ترانزیستور 

 

                                                           
2 Alternative Current(AC) 
3 Direct Current(DC) 
4 Inverter 
5 Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 
6 Lateral Double Diffused Metal Oxide Semiconductor 
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)ب( ترانزیستور قدرت با  7متداول ( نمایی از سطح مقطع ترانزیستورهای مورد بررسی )الف( ترانزیستور قدرت2شکل 

 اکسید ژرمانیوم

 

 
 برحسب طول ناحیه ی رانشی برای دو ساختار مورد بررسی ( تغییرات ولتاژ شکست3شکل 

                                                           
7 Conventional LDMOS 
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و ترانزیستور جدید با اکسید  ولل ترانزیستور برای دو ساختار متدا( مقاومت حالت روشن بر حسب طول کانا4شکل 

 ژرمانیوم

 نتایج و بحث

بخش به معرفی ساختار پیشنهادی ترانزیستور قدرت در ساختار اینورتر سیستم برق اضطراری  در این

 )الف( و )ب( دو ساختار متداول و پیشنهادی ترانزیستور اثر میدان نفوذی افقی 0شود. در شکل پرداخته می

باشد اما این شرایط در مورد ترانزیستورهای کنندگی مینشان داده شده است. اساس کار ترانزیستورها تقویت

تر . به بیان ساده[6و5] باشدمی 8. در ترانزیستور قدرت، هدف اصلی افزایش ولتاژ شکستاستقدرت متفاوت 

افزایش ولتاژ شکست به این معناست که از ترانزیستور حداکثر ولتاژ ممکن را بدست آوریم بدون اینکه 

تواند کار کند.( به منظور افزایش ولتاژ شکست، یک لتاژی که ترانزیستور میترانزیستور بسوزد. )ماکزیمم و

در ترانزیستور قدرت قرار داده شده است. این ناحیه موجب افت پتانسیل باالتر در ترانزیستور  9ی رانشیناحیه

 .[11و16و15] یابدشده و در پی آن ولتاژ شکست افزایش می

دارای سه اتصال درین، گیت و  LDMOSشود ترانزیستور قدرت می طور که در ساختار متداول دیدههمان

در این  Pشود. ناحیه ی شود و سورس به زمین متصل میباشد. ولتاژ اعمالی به درین متصل میسورس می

باشد. در ساختار پیشنهادی کانال ترانزیستور با یک اکسید ژرمانیوم تغییر یافته است. شکل کانال ترانزیستور می

باشد. در اینجا به منظور افزایش ولتاژ شکست از ه هادی متداول در ساختار قطعات نیمه هادی سیلیسیم مینیم

نیمه هادی با باند م به ذکر است ژرمانیوم یک عنصر ی کانال استفاده شده است. الزاکسید ژرمانیوم در ناحیه

( و C-LDMOSدو ساختار متداول ) باشد. به منظور اثبات ادعای خود،کوچکتر از سیلیسیم می 12ممنوعه

                                                           
8 Breakdown Voltage 
9 Drift Region 
10 Band Gap 
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شبیه سازی  ATLASرا با نرم افزار شبیه ساز قطعات نیمه هادی  Germanium LDMOSساختار پیشنهادی 

 4میکرومتر و نواحی سورس و درین طولی به اندازه  6ی کانال دارای طول شده است. در این شبیه سازی ناحیه

اتصال باشد. نانومتر می 52میکرو دارد و اکسید گیت  5نایی برابر په 11ی اکسید مدفونمیکرومتر دارند. ناحیه

میکرومتر و چگالی  12برابر  ی رانشیباشد. طول ناحیهسورس و درین فلز و اتصال گیت پلی سیلیسیم می

128ناخالصی آن 
 باشد. می  5×

 ATLASی رانشی برای دوساختار مورد بررسی با نرم افزار برحسب طول ناحیه ولتاژ شکست 3در شکل 

شکست باالتری دارد. دلیل فیزیکی  ژولتا G-LDMOSشود ساختار همان طورکه مشاهده میترسیم شده است. 

 توان در میدان الکتریکی جستجو کرد. این پدیده را می

گردد و ولتاژ تر شدن میدان الکتریکی میوجود یک الیه اکسید ژرمانیوم در کانال ترانزیستور موجب یکنواخت

شود که یک اینورتر در میموجب  LDMOSدهد. افزایش ولتاژ شکست در ساختار ترانزیستور را افزایش می

 ولتاژهای باالتری، انرژی موردنیاز خود را ذخیره کند و در سیستم برق اضطراری کارایی بهتری را داشته باشد.

 .[11و16و15] الت روشن دو ساختار برحسب طول کانال ترسیم شده استتغییرات مقاومت ح  4در شکل 

خواهیم بدون دانیم در یک کلید میترانزیستورها به عنوان سوییچ مزایای بسیار زیادی دارند. همان طور که می

اینکه اتالف انرژی صورت گیرد حالت روشن به سرعت به حالت خاموش تغییر وضعیت دهد. کاهش اتالف 

توان در منحنی مقاومت حالت روشن یافت. در صورتی که یک پدیده سوئیچینگ ترانزیستور را میدر 

ترانزیستور مقاومت حالت روشن کوچکتری داشته باشد سرعت خاموش و روشن شدن ترانزیستور باالتر 

د به علت وجود الیه اکسی G-LDMOS یابد. در ساختار پیشنهادیخواهد شد و تلفات انرژی کاهش می

تلفات انرژی کاهش یافته و این ترانزیستور در  در نتیجه. [1و5] یابدژرمانیوم، مقاومت حالت روشن کاهش می

 سیستم برق اضطراری با کاهش تلفات، بازده بیشتری دارد.

قابلیت اطمینان یک سیستم برق اضطراری را باال برد   LDMOSتوان با تغییر در ساختار ترانزیستور بنابراین می

 باشد با اطمینان باالتری از آن ها استفاده نمود.تر میهایی که سیستم برق اضطراری حیاتیدر مکان  و

  

                                                           
11 Buried Oxide 
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