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2 Spis wa Ŝniejszych oznacze ń 

Cox pojemność dielektryka bramkowego na jednostkę powierzchni 

ε0  przenikalność elektryczna próŜni (8.85·10-12 F/m) 

εox  bezwzględna przenikalność elektryczna dwutlenku krzemu (3.45·10-11F/m) 

εro  względna przenikalność elektryczna dwutlenku krzemu (3.9)  

εsi   bezwzględna przenikalność elektryczna krzemu (1.04·10-10 F/m) 

εrs  względna przenikalność elektryczna krzemu (11.8)  

φf potencjał Fermiego 

φms kontaktowa róŜnica potencjałów metal-półprzewodnik 

φs potencjał powierzchniowy półprzewodnika 

γ współczynnik efektu polaryzacji podłoŜa 

k stała Boltzmanna (1.38·10-23 J/K=8.62·10-5 eV/K) 

λ współczynnik modulacji długości kanału 

ni koncentracja samoistna nośników (1.45·1016 m-3 dla T=300 K) 

Na koncentracja domieszek akceptorowych 

NB koncentracja domieszek w podłoŜu 

Nd koncentracja domieszek donorowych 

q ładunek elektronu (1.6·10-19 C) 

T temperatura bezwzględna [K] 

tox grubość dielektryka bramkowego 

UFB napięcie płaskich pasm 

Vt=kT/q potencjał termiczny (25.9 mV dla T=300 K) 

VT napięcie progowe tranzystora MOS 

VT0 napięcie progowe tranzystora MOS bez polaryzacji podłoŜa 
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3 Wprowadzenie 

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez elektroniki. Jej historia sięga 1904 
roku, kiedy to John Ambrose Fleming zbudował pierwszą lampę elektronową. W ciągu 
następnego wieku elektronika zmieniła się nieporównywalnie bardziej, niŜ jakakolwiek 
inna dziedzina techniki.  

We wczesnych latach trzydziestych Lilienfeld [Lil30] i Heil [Hei35] opracowali 
teoretycznie zasadę działania tranzystora polowego (FET - ang. Field Effect 
Transistor). Ze względu na problemy technologiczne realizacja zaproponowanej 
konstrukcji przyrządu stała się moŜliwa dopiero 30 lat później. W roku 1948 Brattain, 
Bardeen i Schockley wynaleźli tranzystor bipolarny (BJT - ang. Bipolar Junction 
Transistor). To osiągnięcie wpłynęło znacząco na rozwój przemysłu elektronicznego. 
W roku 1958 Jack Kilby wyprodukował pierwszy układ scalony, inicjując powstanie 
nowego zawodu - projektanta układów wielkiej skali integracji (VLSI - ang. Very 
Large Scale of Integration). Za to osiągnięcie w roku 2000 przyznano mu Nagrodę 
Nobla. 

W 1965 roku G. Moore zaobserwował prawidłowość wykładniczego postępu 
w technologii układów scalonych - liczba tranzystorów w układzie wzrasta dwukrotnie 
co 18 miesięcy [Moo65]. Prognozował wtedy, Ŝe tendencja ta utrzyma się do 1975 
roku. Prognoza Moore'a spełniła się i w dalszym ciągu jest aktualna. Podobne 
prawidłowości zachodzą równieŜ dla innych parametrów układów  
scalonych - wymiaru charakterystycznego, napięcia zasilania i częstotliwości pracy. 

Dzisiaj układy zmontowane z elementów dyskretnych są coraz rzadziej spotykane, 
wyparte przez monolityczne układy scalone. Do lat siedemdziesiątych najpowszechniej 
uŜywanym materiałem półprzewodnikowym był german, później zastąpiony przez 
krzem. Stanowi on 25% skorupy ziemskiej, jest więc mało prawdopodobne, Ŝe go 
zabraknie. Inne materiały, takie jak arsenek galu, antymonek indu lub węglik krzemu, 
są jak do tej pory stosowane zdecydowanie rzadziej. O popularności układów 
scalonych przesądziły ich niewielkie rozmiary, niski pobór mocy, duŜa szybkość 
działania oraz niska cena. 

Współczesne układy scalone zawierają do kilkudziesięciu milionów tranzystorów. 
Konwencjonalnych metod projektowania, wiąŜących się z wieloma iteracjami cyklu: 
projekt, wykonanie, pomiar, nie moŜna zastosować do układów scalonych, z uwagi na 
wysoki koszt wykonywania prototypów. Metody komputerowego wspomagania 
projektowania (CAD - ang. Computer Aided Design), skracające cykl projektowania 
i zwiększające wydajność pracy, stały się niezbędne. Szczególnie istotna jest dokładna 
symulacja działania układów, w której podstawową rolę odgrywają zastosowane 
modele elementów. 

W ostatnich latach najszerzej stosowaną technologią mikroelektroniczną jest 
krzemowa technologia CMOS (ang. Complementary Metal Oxide Semiconductor) - 
w tej technologii wykonuje się obecnie około 90% wszystkich układów scalonych. 
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Podstawową zaletą tych układów jest niski pobór mocy i duŜa gęstość upakowania. 
NajwaŜniejszym parametrem tej technologii jest wymiar charakterystyczny (ang. 
feature size), określający precyzję wytworzenia elementów w układzie scalonym, 
obecnie (w roku 2002) wynoszący 0.13 µm [w roku 2009 wynosi 40 nm]. 

Uruchomienie nowoczesnej fabryki układów scalonych to inwestycja rzędu kilku 
miliardów dolarów. Jedynie potentaci przemysłu elektronicznego posiadają takie 
fabryki. MoŜliwe jest jednak wykonanie jedynie projektów masek układu scalonego, 
zlecając ich wykonanie wyspecjalizowanym fabrykom krzemu (ang. silicon foundries). 
Wymaga to inwestycji jedynie w wyspecjalizowane oprogramowanie i sprzęt 
komputerowy (kilkadziesiąt tysięcy dolarów). Takie usługi są dostępne równieŜ 
i w Polsce, m.in. za pośrednictwem organizacji Europractice [Eur02]. 

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych 
zagadnień związanych z projektowaniem układów scalonych. Jest ono przeznaczone 
dla studentów kierunków elektronika, informatyka oraz pokrewnych. 

 



 

9 

4 Tranzystor MOS 

4.1 Budowa i zasada działania  tranzystora MOS 

Ogólna koncepcja tranzystora MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) polega na 
sterowaniu rezystancją obszaru półprzewodnika połoŜonego między dwiema 
elektrodami - drenem i źródłem - za pomocą napięcia przyłoŜonego do trzeciej 
elektrody - bramki - odizolowanej od półprzewodnika warstwą dielektryka. Ta zasada 
działania jest odzwierciedlona w nazwie "tranzystor", powstałej w wyniku złoŜenia 
dwóch wyrazów angielskich "transfer resistor". 

Elektroda metalowa

Bramka polikrzemowa Warstwa dielektryka

PodłoŜe półprzewodnikowe

Wyspy drenu i źródła

 
Rysunek 4-1. Schemat struktury tranzystora MOS 

Schemat struktury tranzystora MOS przedstawiony jest na rysunku 4-1. W płytce 
monokrystalicznej słabo domieszkowanego półprzewodnika, zwanej podłoŜem, 
znajdują się obszary silnie domieszkowane o przeciwnym do podłoŜa typie 
przewodnictwa. Jeden z tych obszarów nazywany jest źródłem (S - ang. source), drugi 
drenem (D - ang. drain). Obszar między tymi elektrodami zwany jest kanałem. 
Minimalna długość kanału ograniczona jest względami technologicznymi, w roku 2002 
w seryjnie produkowanych układach wynosi 0.13 µm. Ponad kanałem znajduje się 
warstwa dielektryka, najczęściej dwutlenku krzemu SiO2, o grubości rzędu kilku 
nanometrów. Elektroda znajdująca się na powierzchni dielektryka nosi nazwę bramki 
(G - ang. gate). W pierwotnych realizacjach technologicznych wykonana ona była z 
metalu (aluminium), obecnie wykonuje się ją z krzemu polikrystalicznego, zwanego 
często polikrzemem. Źródło i dren są od siebie odizolowane od siebie przez dwie diody 
utworzone z podłoŜem. Istnieją dwa rodzaje tranzystorów MOS róŜniące się typem 
przewodnictwa kanału: 



PODSTAWY MIKROELEKTRONIKI 

10 

• tranzystory MOS z kanałem typu n (na podłoŜu typu p), w których występuje 
przewodnictwo elektronowe (NMOS) 

• tranzystory MOS z kanałem typu p (na podłoŜu typu n), w których występuje 
przewodnictwo dziurowe (PMOS) 

Zasada pracy obu rodzajów tranzystorów jest w istocie jednakowa. Dlatego 
wszystkie rozwaŜania prowadzone na przykładzie tranzystora NMOS będą słuszne 
równieŜ dla tranzystora PMOS po zamianie polaryzacji elektrod i typów nośników. 

Źródło Dren

Bramka

Metal

Polikrzem

Dwutlenek krzemu

Dyfuzja typu n

PodłoŜe typu p

 
Rysunek 4-2. Przekrój tranzystora NMOS z kanałem wzbogacanym 

RozwaŜmy przedstawiony w przekroju na rysunku 4-2 tranzystor NMOS. Bramka 
z polikrzemu jest nałoŜona na warstwę izolatora nad obszarem pomiędzy źródłem 
i drenem. Na rysunku przedstawiony jest element w stanie nieprzewodzenia, potencjały 
wszystkich elektrod są równe zeru. JeŜeli do bramki dołączymy napięcie dodatnie 
względem źródła, wytworzone pole elektryczne między bramką a podłoŜem spowoduje 
przyciągnięcie elektronów (nośników mniejszościowych w podłoŜu) w pobliŜe bramki. 
Gdy napięcie to będzie odpowiednio wysokie, koncentracja elektronów pod bramką 
osiągnie wartość większą od koncentracji dziur (nośników większościowych). Taki 
obszar przypowierzchniowy półprzewodnika nazywamy warstwą inwersyjną. Warstwa 
ta tworzy ścieŜkę przewodzącą między źródłem a drenem, zwaną kanałem. Kanał moŜe 
zostać równieŜ utworzony poprzez odpowiednie dodatkowe domieszkowanie 
w obszarze pod bramką podczas wytwarzania elementu. Wówczas kanał istnieje dla 
napięcia bramka-źródło równego zeru i aby kanał zlikwidować naleŜy przyłoŜyć do 
bramki odpowiednie napięcie ujemne względem źródła. W obu przypadkach zmiany 
napięcia na bramce pozwalają sterować przepływem prądu przez kanał między 
elektrodami drenu i źródła, stąd mówimy, Ŝe przyrządy polowe są sterowane 
napięciowo. 

Tranzystor z kanałem utworzonym technologicznie nazywamy tranzystorem 
z kanałem zuboŜanym (ang. depletion MOS) lub teŜ tranzystorem normalnie 
włączonym. Tranzystor, w którym do utworzenia kanału niezbędna jest odpowiednia 
polaryzacja bramki, nazywamy tranzystorem z kanałem wzbogacanym (ang. 
enhancement MOS) lub tranzystorem normalnie wyłączonym. 
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Potencjały elektrod względem masy oznaczamy następująco: 

• VS - potencjał źródła 

• VG - potencjał bramki 

• VD - potencjał drenu 

• VB - potencjał podłoŜa 

Przy opisie tranzystora MOS często wyraŜa się potencjały elektrod tranzystora 
względem potencjału elektrody źródła. W tym przypadku uŜywamy następujących 
oznaczeń: 
• UGS - napięcie bramka-źródło 

• UDS - napięcie dren-źródło 

• UBS - napięcie podłoŜe-źródło 

4.1.1 Źródło, dren i podłoŜe uziemione, bramka spolaryzowana 

W tych warunkach pracy VD=VS=VB=0, VG≠0. Zmieniając napięcie bramki VG od 
wartości ujemnych do dodatnich uzyskuje się w półprzewodniku stany akumulacji, 
zuboŜenia lub inwersji. 

Dla VG<0 nośniki większościowe (dziury) są przyciągane przez bramkę. Zachodzi 
ich akumulacja w cienkiej warstwie przy powierzchni półprzewodnika.  

W przypadku niewielkich wartości dodatnich napięcia bramki, dziury odepchnięte 
od powierzchni granicznej półprzewodnik-dielektryk pozostawiają nieskompensowany 
ładunek przestrzenny ujemnie zjonizowanych centrów akceptorowych. Obszar ładunku 
przestrzennego, ze względu na koncentrację nośników prądu niŜszą niŜ w stanie 
równowagi, jest nazywany warstwą zuboŜoną.  

Dalszy wzrost napięcia dodatniego bramki powoduje przyciąganie elektronów 
(nośników mniejszościowych) ku powierzchni granicznej półprzewodnik-dielektryk. 
Im większe jest napięcie dodatnie bramki, tym większa jest koncentracja elektronów 
pod bramką. Obszar przypowierzchniowy półprzewodnika, w którym koncentracja 
nośników mniejszościowych (elektronów) jest większa od koncentracji nośników 
większościowych (dziur) nazywa się warstwą inwersyjną. Warstwa ta tworzy kanał 
łączący dren ze źródłem (rys. 4-3).  

Schemat pasm energetycznych odpowiadający inwersji przedstawiony jest na 
rys. 4-4. Koncentracja elektronów osiągnie poziom koncentracji zjonizowanych 
akceptorów w chwili, kiedy potencjał powierzchniowy φs, zdefiniowany jako róŜnica 
między samoistnym poziomem Fermiego Ei w głębi i na powierzchni półprzewodnika, 
osiągnie wartość podwojonego potencjału Fermiego φf. Potencjał na bramce VG, przy 
którym taki stan zostaje osiągnięty, nazywa się napięciem progowym (ang. threshold 
voltage) i oznacza symbolem VT. 
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Dwutlenek krzemu

Dyfuzja typu n
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Kanał

 
Rysunek 4-3. Tworzenie się kanału w tranzystorze NMOS 
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Rysunek 4-4. Schemat pasm energetycznych w tranzystorze NMOS na początku 

stanu silnej inwersji 

4.1.2 Źródło i podłoŜe uziemione, bramka i dren spolaryzowane 

W tych warunkach pracy VS=VB=0, VD≠0, VG≠0. 

JeŜeli potencjał drenu VD jest mały w porównaniu z potencjałem bramki VG 
(rys. 4-5), to kanał spełnia funkcję rezystora liniowego łączącego źródło z drenem. 

W tym zakresie napięć drenu zmiany prądu ID w funkcji napięcia UDS są liniowe. 
Potencjał powierzchniowy w półprzewodniku wzdłuŜ kanału rośnie liniowo od źródła 
do drenu. Potencjał bramki jest stały na całej jej długości, dlatego róŜnica potencjałów 
bramka-kanał maleje liniowo od źródła do drenu. W rezultacie maleje liniowo wartość 
natęŜenia pola elektrycznego bramki, co powoduje, Ŝe gęstość powierzchniowa 
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ładunku zgromadzonego pod bramką (schematycznie przedstawiona na rys. 4-5 jako 
"głębokość" kanału), równieŜ zmienia się liniowo.  

Źródło Dren

Bramka

Metal

Polikrzem

Dwutlenek krzemu

Dyfuzja typu n

PodłoŜe typu p

Kanał

 
Rysunek 4-5. Tranzystor NMOS, VS=VB=0, VD≠0, VG≠0 

W miarę wzrostu napięcia UDS róŜnica potencjałów między bramką a kanałem 
zmniejsza się, dlatego maleje gęstość ładunku pod bramką i rośnie rezystywność 
kanału. Naruszona zostaje liniowa zaleŜność prądu ID w funkcji napięcia UDS. Zjawisko 
to nazywane jest modulacją rezystancji kanału. Przy dalszym wzroście napięcia UDS 
następuje całkowity zanik inwersji w kanale przy drenie (rys. 4-6). Taki stan 
nazywamy odcięciem kanału (ang. pinch-off), a napięcie dren-źródło, przy którym to 
następuje, nosi nazwę napięcia nasycenia UDSsat. RóŜnica napięć UGS - UDSsat jest 
nazywana napięciem odcięcia, jest ono równe napięciu progowemu VT. 

Źródło Dren

Bramka

Metal

Polikrzem

Dwutlenek krzemu

Dyfuzja typu n

PodłoŜe typu p

Kanał

 
Rysunek 4-6. Tranzystor NMOS, granica zakresu liniowego i nasycenia 

Przy dalszym zwiększaniu napięcia UDS powyŜej napięcia nasycenia (rys. 4-7) prąd 
drenu pozostaje niemal stały. Napięcie UDSsat odkłada się wzdłuŜ kanału między 
źródłem a punktem A. Na prawo od punktu A róŜnica potencjałów między bramką 
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a kanałem jest zbyt mała aby spowodować stan inwersji. Kanał jest w związku z tym 
"odcięty". Obwód elektryczny jest zamykany na odcinku punkt A - dren przez prąd 
dyfuzyjny. Stąd wynika duŜa rezystancja kanału i jego działanie jako źródła 
prądowego. Ten obszar pracy tranzystora nazywamy nasyceniem. 

Źródło Dren

Bramka

Metal

Polikrzem

Dwutlenek krzemu

Dyfuzja typu n

PodłoŜe typu p

Kanał
A

 
Rysunek 4-7. Stan nasycenia w tranzystorze NMOS - odcięcie kanału 

4.1.3 Wpływ potencjału podłoŜa VB na charakterystyki tranzystora 
MOS 

Potencjał podłoŜa ma wpływ na napięcie progowe tranzystora. PodłoŜe tranzystora 
NMOS stanowi wraz ze źródłem złącze p-n+, a z kanałem złącze p-n. JeŜeli to złącze 
spolaryzujemy zaporowo (UBS<0), to jego warstwa zaporowa (obszar zuboŜony) 
rozszerzy się w głąb półprzewodnika zmniejszając ładunek nośników prądu 
w warstwie inwersyjnej i powodując zwiększenie rezystancji kanału. Wpływ 
polaryzacji elektrody podłoŜa jest tym mniejszy, im większa jest rezystywność 
podłoŜa. Wraz ze wzrostem rezystywności podłoŜa warstwa ładunku przestrzennego 
złącza kanał-podłoŜe znacznie głębiej rozszerza się w stronę podłoŜa słabo 
domieszkowanego niŜ w stronę kanału, czyli wpływa słabiej na konduktancję kanału. 

4.2 Symbole graficzne tranzystorów MOS 

Na rysunku 4-8 przedstawione są symbole graficzne tranzystorów MOS stosowane 
na schematach układów elektronicznych. W symbolach w pierwszej kolumnie, 
stosowanych w literaturze polskiej, dren i źródło są odróŜnialne, mimo Ŝe 
technologicznie tranzystor MOS jest przyrządem symetrycznym. JeŜeli uŜywa się 
symboli trójkońcówkowych, to sytuacja nie jest jednoznaczna - w układach 
analogowych zazwyczaj przyjmuje się, Ŝe podłoŜe połączone jest ze źródłem, 
w układach cyfrowych do masy (NMOS) lub napięcia zasilania (PMOS).  
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W celu łatwiejszego zapamiętania oznaczeń warto zwrócić uwagę na zasady ich 
tworzenia: 

Symbole w pierwszej kolumnie: 

• linia przerywana oznacza, Ŝe bez polaryzacji bramki tranzystor nie przewodzi,  

• linia ciągła oznacza, Ŝe bez polaryzacji bramki tranzystor przewodzi, 

• strzałka oznacza kierunek przewodzenia umownej diody kanał-podłoŜe. 

Symbole w drugiej i trzeciej kolumnie: 

• kółeczko oznacza tranzystor z kanałem typu p, 

• podwójna kreska symbolizuje wbudowany kanał, istniejący bez polaryzacji 
bramki. 

Kanał zuboŜany typu p

Kanał wzbogacany typu n

Kanał wzbogacany typu p

Kanał zuboŜany typu n

G B
S

D G
B

S

D G

S

D

 
Rysunek 4-8. Symbole graficzne tranzystorów MOS 

4.3 Tranzystor MOS jako przeł ącznik 

Znając zasadę działania tranzystorów MOS moŜemy przedstawić ich najprostszy 
model. W praktyce nadaje się on jedynie do jakościowego wyjaśnienia zasady 
działania układów cyfrowych. Według tego modelu tranzystor MOS moŜemy 
traktować jako przełącznik sterowany napięciem. 

Rysunek 4-9 przedstawia taką analogię w przypadku tranzystora NMOS z kanałem 
wzbogacanym. Przyłączenie końcówki bramki do masy, a więc do potencjału 
zerowego względem źródła, powoduje, Ŝe w obwodzie nie płynie prąd. Dopiero 
podanie napięcia bramka-źródło wyŜszego od napięcia progowego, a więc np. 
przyłączenie jej do napięcia zasilania układu, powoduje "zamknięcie wyłącznika" 
i zapalenie Ŝarówki. 

Analogiczna sytuacja, z dokładnością do polaryzacji napięć w obwodzie, występuje 
w przypadku tranzystora PMOS z kanałem wzbogacanym (rys. 4-10). Tutaj w celu 
spowodowania przepływu prądu konieczne jest podanie na bramkę potencjału 
ujemnego względem źródła, co do modułu większego od napięcia progowego. Układy 
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pracy zbliŜone do przedstawionych na rysunkach 4-9 i 4-10 są charakterystyczne dla 
układów cyfrowych. Wrócimy do nich w rozdziale 7. 

 

+
5V

+
5V

 
Rysunek 4-9. Tranzystor NMOS z kanałem wzbogacanym jako przełącznik 

+
5V

+
5V

 
Rysunek 4-10. Tranzystor PMOS z kanałem wzbogacanym jako przełącznik 

4.4 Charakterystyki pr ądowo-napi ęciowe tranzystora 

Opis ilościowy działania tranzystora MOS moŜemy uzyskać, wyprowadzając wzory 
opisujące jego charakterystyki prądowo-napięciowe [Bel95]. Układ warstw 
bramka-tlenek-podłoŜe tworzy kondensator płaski. Dodatnie napięcie UGS 
doprowadzone między bramkę a źródło spowoduje zgromadzenie się ładunku 
powierzchniowego QG [C/m2] na elektrodzie bramki i równego mu co do modułu, ale 
o przeciwnym znaku ładunku QS pod powierzchnią izolatora bramki. Stąd: 

( ) oxSFBGSGS CUUQQ φ−−−=−=  (4.1) 

gdzie Sφ  jest potencjałem powierzchniowym półprzewodnika.  

oxC  jest pojemnością kondensatora bramkowego przypadającą na jednostkę 
powierzchni i wyraŜa się wzorem 

ox

ox
ox t

C
ε=  (4.2) 
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gdzie oxε jest przenikalnością materiału izolatora bramkowego, a oxt  jego grubością. 
UFB definiuje się jako napięcie, dla którego pasma energetyczne półprzewodnika 
w obszarze pod bramką mają płaski przebieg, czyli wnętrze półprzewodnika "nie 
zauwaŜa" istnienia izolatora i bramki. 

ox

o
msFB C

Q
U −= φ  (4.3) 

oQ to suma wszystkich ładunków "zamroŜonych" w tlenku i w pobliŜu granicy 

tlenek-krzem. Ten ładunek ma znak dodatni. msφ  jest róŜnicą prac wyjścia dla 

elektronów między elektrodą bramki i półprzewodnikiem. Wielkość ta zaleŜy od typu 
elektrody i koncentracji domieszek. Dla elektrody aluminiowej mamy 

fms φφ +−= V 61.0  (4.4) 

Dla elektrody polikrzemowej n+ mamy 

fms φφ +−= V 55.0  (4.5) 

Potencjał Fermiego fφ występujący w równaniach (4.4) i (4.5) wyraŜa się wzorami: 









−=

i

a
tf n

N
V lnφ  dla domieszkowania typu p (4.6) 

 









+=

i

d
tf n

N
V lnφ  dla domieszkowania typu n (4.7) 

gdzie qkTVt /= (potencjał termiczny), k jest stałą Boltzmanna, T temperaturą, a q 

ładunkiem elektronu. Ładunek SQ  jest sumą ładunku w warstwie zuboŜonej BQ  oraz 

ładunku w warstwie inwersyjnej IQ . Stąd na podstawie (4.1) otrzymujemy: 

ox

IB
SFBGS C

QQ
UU

+−+= φ  (4.8) 

Ładunek (na jednostkę powierzchni) warstwy zjonizowanej jest utworzony przez 
zjonizowane akceptory (w podłoŜu typu p) lub donory (w podłoŜu typu n). Ładunek 
ten dla podłoŜa typu p przy załoŜeniu braku polaryzacji podłoŜa (VB=0) i całkowitej 
jonizacji domieszek w obszarze zuboŜonym wyraŜa się wzorem: 

DaB WqNQ −=  (4.9) 

gdzie aN jest koncentracją domieszkowania podłoŜa. Grubość warstwy zuboŜonej 

w podłoŜu DW  moŜna wyliczyć rozwiązując równanie Poissona wewnątrz tej warstwy.  
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WyraŜa się ona wzorem: 

S
a

si
D qN

W φε
2=  (4.10) 

Napięcie progowe tranzystora NMOS definiujemy jako takie napięcie 

bramka-źródło, przy którym potencjał powierzchniowy Sφ  jest równy fφ2 . Jest to 

warunek występowania stanu silnej inwersji. Na granicy silnej inwersji moŜemy 
załoŜyć, Ŝe BS QQ ≈ . 

UŜywając równania (4.8) moŜemy napisać następujące wyraŜenie na napięcie 
progowe: 

ox

B
fFBT C

Q
UV 0

0 2 −+= φ  (4.11) 

0BQ  jest równe DmaWqN− , gdzie 
fs

DDm WW φφ 2=
= . Stąd, wzór na napięcie 

progowe moŜna napisać w postaci: 

( )
ox

fasi

fFBT C

Nq
UV

φε
φ

22
20 ++=  (4.12) 

JeŜeli podłoŜe jest spolaryzowane, napięcie progowe przyjmuje wartość: 

( )
ox

fBSasi

fFBT C

UNq
UV

φε
φ

22
2

+
++=  (4.13) 

PowyŜsze równanie moŜna równieŜ napisać w postaci: 






 −++= ffBSTT UVV φφγ 220  (4.14) 

gdzie współczynnik efektu polaryzacji podłoŜa (ang. body effect coefficient) γ wyraŜa 
się wzorem: 

ox

asi

C

Nqε
γ

2
=  (4.15) 

Przykład 

RozwaŜmy tranzystor NMOS o następujących parametrach technologicznych: 
316102 −⋅= cmNa , nmtox  10= , V.UFB  041−=  (4.16) 

wówczas V.f  73202 =φ . 

Na podstawie równania (4.12) V.VT  100 −= . Napięcie to jest ujemne i taki 

tranzystor byłby nieprzydatny do zastosowania w układach cyfrowych CMOS. 
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W celu uzyskania odpowiedniej wartości 0TV , stosuje się implantację jonów boru na 

powierzchni półprzewodnika. Zaimplantowanie dawki jonów ID  powoduje, Ŝe 

napięcie progowe 0TV  zwiększa się o 
ox

I

C

qD
. Napięcie progowe w takim przypadku 

wyraŜa się wzorem 

ox

I
ffFBT C

D
qUV +++= φγφ 220  (4.17) 

Dla danych z poprzedniego przykładu, przy 21210725.1 −⋅= cmDI  

i 2/1238.0 V =γ , VVT  75.00 = . Przy spolaryzowaniu podłoŜa napięciem V 3.3  

VVT  02.1= . 

4.4.1 Prosty model stałoprądowy tranzystora MOS 

Wyprowadźmy teraz prosty model stałoprądowy (DC), opisujący charakterystyki 
prądowo-napięciowe tranzystora MOS. 

Rezystancję elementu o długości dx (patrz rysunek 4-11) moŜna wyrazić wzorem: 

( )xQW

dx
dR

Ieffµ
−=  (4.18) 

Zakładamy, Ŝe ruchliwość µ elektronów w kanale tranzystora NMOS jest stała. 

Prąd DSI przepływający przez rezystancję dR powoduje spadek napięcia równy: 

dRIdV DS=  (4.19) 

0-Ld

Leff

Leff+Ld

L=Leff+2Ld

x

Leff

x+dx

IDS

x

 
Rysunek 4-11. Przekrój tranzystora NMOS podczas pracy w zakresie liniowym 

Podstawiając (4.18) do (4.19) i całkując w obszarze od źródła do drenu 
otrzymujemy: 
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( )∫∫ −=
DSeff U

Ieff

L

DS dVxQWdxI
00

µ  (4.20) 

Aby wykonać to całkowanie, naleŜy wyrazić gęstość ładunku elektronów 
w warstwie inwersyjnej ( )xQI  w zaleŜności od potencjału V. Z równania (4.8) 
otrzymujemy: 

( ) ( ) oxs
ox

B
FBGSI Cx

C

Q
UUxQ 








−+−−= φ0  (4.21) 

Potencjał powierzchniowy sφ  w dowolnym punkcie x  wzdłuŜ kanału jest równy 

( )xVf +φ2 . Zakładamy tutaj, Ŝe potencjał powierzchniowy nie zmienia się po 

osiągnięciu stanu silnej inwersji. ZałoŜenie to jest uzasadnione tym, Ŝe ładunek QI 

zaleŜy od potencjału sφ  w sposób wykładniczy, a więc jego duŜe zmiany odpowiadają 
małym zmianom potencjału powierzchniowego. Głębokość warstwy zuboŜonej po 
osiągnięciu stanu silnej inwersji równieŜ nie ulegnie istotnemu powiększeniu. 

Zastępując wyraŜenie f
ox

B
FB C

Q
U φ20 +−  przez 0TV  (równanie (4.11)) w równaniu 

(4.21) otrzymujemy: 

( ) ( )( ) oxTGSI CxVVUxQ ⋅−−−= 0  (4.22) 

Potencjał powierzchniowy przy drenie jest większy o DSU  od potencjału przy 

źródle. Stąd, wartość ładunku IQ zmniejsza się wzdłuŜ kanału wraz z odległością od 
drenu. Dlatego warstwa inwersyjna przedstawiona na rysunku 4-11 ma kształt trójkąta. 
Zakładając, Ŝe ładunek 0BQ  jest stały wzdłuŜ kanału i podstawiając IQ z równania 

(4.22) do równania (4.20) otrzymujemy: 

( )( )∫ −−=
DSU

TGSox
eff

eff
DS dVxVVUC

L

W
µI

0

0  (4.23) 

stąd: 

( )( )2
0 2

1
DSDSTGSox

eff

eff
DS UUVUC

L

W
µI −−=  (4.24) 

albo: 

( )( )2
0 2

1
DSDSTGS

eff

eff
pDS UUVU

L

W
kI −−=  (4.25) 

gdzie pk  jest parametrem zaleŜnym od procesu technologicznego zdefiniowanym jako 

oxp Ck µ= . Leff oraz Weff są to odpowiednio efektywna długość i szerokość kanału, 

pomniejszona w stosunku do narysowanych na maskach o dyfuzję lateralną i inne 
efekty procesów technologicznych (jak np. przetrawienie lub niedotrawienie). 
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Równanie (4.25) jest słuszne jedynie w zakresie liniowym, dla DSsatDS UU ≤ . Gdy 

DSU  przekroczy wartość DSsatU  prąd drenu ulega nasyceniu. Prąd w zakresie 

nasycenia moŜemy policzyć, podstawiając DSsatDS UU =  do wzoru (4.25): 

( )2
02 TGS

eff

effp
DS VU

L

Wk
I −=  (4.26) 

JeŜeli napięcie źródło-podłoŜe jest róŜne od zera, w równaniach (4.25) oraz (4.26) 
naleŜy zastąpić VT0 przez VT (równanie (4.14)). 

ID

UDS

UGS=5

UGS=4

UGS=3

UGS=2

UGS=1

UDS=UGS-VT

nasycenie

nienasycenie

 
Rysunek 4-12. Charakterystyki wyjściowe tranzystora MOS według wzorów 

(4.25) oraz (4.26) 

Charakterystyki tranzystora MOS uzyskane w oparciu o równania (4.25) oraz (4.26) 
są przedstawione na rysunkach 4-12 i 4-13. Linia przerywana na charakterystyce 
wyjściowej oddziela zakres nasycenia od zakresu liniowego. W zakresie liniowym 
charakterystyka przejściowa jest linią prostą, w zakresie nasycenia ma ona kształt 
paraboli. 
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ID

UGS

nasycenie

nienasycenie

VT

 
Rysunek 4-13. Charakterystyki przejściowe tranzystora MOS według wzorów 

(4.25) oraz (4.26) 

Charakterystyki wyjściowe uzyskane eksperymentalnie w zakresie nasycenia nie 
przebiegają poziomo, ale wykazują słabą zaleŜność między IDS oraz UGS. 
Spowodowane jest to zjawiskiem modulacji długości kanału (rys. 4-14). 

Leff

L'eff ∆L

VG>VT0

VS>VDSsat

 
Rysunek 4-14. Modulacja długości kanału tranzystora MOS 

Zdefiniujmy L’ eff, - efektywną długość kanału z uwzględnieniem zjawiska 
modulacji długości kanału - jako: 

LLL effeff ∆−='  (4.27) 

gdzie ∆L jest szerokością warstwy zuboŜonej pomiędzy punktem odcięcia i drenem. 
Napięcie na tej warstwie zuboŜonej wynosi UDS-UDSsat, stąd następujący wzór na ∆L 
(por. wzór (4.10)): 
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( )DSsatDS
a

si UU
qN

L −=∆ ε
2  (4.28) 

Po uwzględnieniu poprawki, wzór określający prąd nasycenia przyjmuje postać: 

( )













 ∆−

−=

eff

TGS
eff

effp
DS

L

L
VU

L

Wk
I

1

1

2
2

 (4.29) 

przy załoŜeniu, Ŝe 1<<∆

effL

L
, równanie powyŜsze moŜna zapisać w postaci: 

( )
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Stosunek 
effL

L∆
 moŜna wyrazić w zaleŜności od UDS uproszczoną zaleŜnością 

empiryczną: 

DS
eff

U
L

L λ=∆
 (4.31) 

gdzie λ jest współczynnikiem modulacji długości kanału. Jego typowa wartość to 
101.0 −V . 

W celu zapewnienia ciągłości oraz gładkości charakterystyk w zakresie liniowym 
i nasycenia wzór określający prąd w zakresie nasycenia modyfikujemy o czynnik 

DSUλ+1 . Po modyfikacjach otrzymujemy następujący zestaw równań: 

W zakresie liniowym: 

( )( )( )DSDSDSTGS
eff

eff

pDS UUUVU
L

W
kI λ+−−= 12

1 2  (4.32) 

W zakresie nasycenia: 

( ) ( )DSTGS
eff

effp

DS UVU
L

Wk
I λ+−= 1

2
2

 (4.33) 

Równania (4.32) i (4.33) uzupełnione o równanie określające napięcie progowe 
(4.14) opisują model tranzystora MOS zwany modelem Shichmana-Hodgesa. 
W symulatorze układów elektronicznych SPICE jest on określany jako model 
LEVEL1. Posiada on pięć parametrów zaleŜnych od technologii. Jest to bardzo prosty 
model, którego stosowanie moŜe prowadzić do błędów rzędu nawet 100% dla 
przyrządów MOS o długości kanału poniŜej 1 mikrometra. 

Charakterystyki wyjściowe według modelu LEVEL1 przedstawiono na rysunku 
4-15. Wprowadzenie współczynnika modulacji długości kanału nie wpływa na kształt 
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charakterystyk przejściowych, a jedynie powoduje ich przeskalowanie o czynnik 

DSUλ+1 . 

ID

UDS

UGS=5

UGS=4

UGS=3

UGS=2

UGS=1

UDS=UGS-VT

nasycenie

nienasycenie

 
Rysunek 4-15. Charakterystyki wyjściowe tranzystora MOS według modelu 

LEVEL1 

4.4.2 Półempiryczny model stałoprądowy tranzystora MOS z krótkim 
kanałem (LEVEL3) 

Model LEVEL3 jest modelem semi-empirycznym, tzn. część parametrów nie ma 
bezpośredniej interpretacji fizycznej i słuŜy jedynie dopasowaniu modelu do wyników 
pomiarów. W porównaniu z modelem LEVEL1 wprowadzono w nim  następujące 
zmiany: 

• zmodyfikowany model napięcia progowego, z uwzględnieniem obniŜania bariery 
podłoŜe-kanał pod wpływem wzrostu potencjału drenu (DIBL - ang. Drain 
Induced Barrier Lowering), 

• model zaleŜnej od pola wzdłuŜnego i poprzecznego ruchliwości nośników, 

• dokładniejszy model modulacji długości kanału i napięcia nasycenia, 

• uwzględnienie podprogowego zakresu pracy tranzystora (słaba inwersja). 

Pierwsze trzy modyfikacje są bezpośrednio związane z udoskonaleniem technologii 
i wprowadzeniem tranzystorów MOS z krótkim i wąskim kanałem, ostatnie związane 
jest z rozpowszechnieniem układów wykorzystujących zakres słabej inwersji. 

Napięcie progowe 

W modelu LEVEL3 napięcie progowe tranzystora wyraŜone jest wzorem: 

( )BSfNBSfSDSfFBT UφFUφγFσUφUV ++++−+= 222  (4.34) 
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gdzie zjawisko DIBL jest uwzględnione przez wprowadzenie współczynnika σ: 

3

2210158

effoxLC

.
ησ

−⋅=  (4.35) 

gdzie η jest współczynnikiem empirycznym. 

FS jest współczynnikiem korekcyjnym związanym z krótkim kanałem. Przy jego 
wyprowadzeniu zakłada się, Ŝe część ładunku zgromadzonego w podłoŜu została 
zaindukowana polem wzdłuŜnym, związanym z warstwą zaporową dren-podłoŜe oraz 
źródło-podłoŜe. Część tego ładunku zaindukowana przez bramkę ma kształt trapezu 
(rys. 4-16). 

Wc

xj

XD

 
Rysunek 4-16. Aproksymacja obszaru ładunku zgromadzonego w podłoŜu 

zaindukowanego przez bramkę za pomocą trapezu 
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Przy wyprowadzeniu wzoru na FS zakłada się, Ŝe warstwa zuboŜona źródło-podłoŜe 
ma kształt elipsy. Wc wyliczane jest z empirycznego wzoru 
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XD, głębokość warstwy zuboŜonej źródło-podłoŜe, wyliczamy ze wzoru: 

BSf
a

si
D U

qN
X −= φε

22  (4.38) 

FN jest współczynnikiem korekcyjnym związanym z wąskim kanałem. Uwzględnia 
on indukowanie ładunku na bocznej krawędzi bramki. 

effox
siN WC

F
4

δπε=  (4.39) 

gdzie δ  jest parametrem wyznaczanym empirycznie. 
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Ruchliwo ść nośników 

Ruchliwość nośników nie jest stała, zaleŜy ona zarówno od wzdłuŜnego jak 
i poprzecznego pola elektrycznego. Spadek ruchliwości na skutek działania 
poprzecznego pola elektrycznego jest w modelu LEVEL3 uwzględniany za pomocą 
następującej zaleŜności: 

( )TGS
s UU −+

=
θ

µµ
1

0  (4.40) 

gdzie θ jest stałą empiryczną, o typowej wartości 105.0 −V . RównieŜ pole wzdłuŜne 
wpływa na ruchliwość nośników, zgodnie ze wzorem: 

eff

DS
s

s
eff

Lv

U

max

1 µ

µµ
+

=  (4.41) 

gdzie vmax jest maksymalną prędkością nośników w kanale (stała empiryczna). Kiedy 
tranzystor pracuje w zakresie nasycenia, VDS naleŜy zastąpić przez VDSsat. 

Modulacja długo ści kanału i napi ęcie nasycenia 

W zakresie liniowym prąd tranzystora w modelu LEVEL3 wyraŜa się wzorem: 

( )( ) DSDSBTGS
eff

eff
pDS UUF.VU

L

W
kI +−−= 150  (4.42) 

W zakresie nasycenia wzór przyjmuje postać: 

( )( ) DSsatDSsatBTGS
eff

eff
pDS UUF.VU

∆LL

W
kI +−−

−
= 150  (4.43) 

FB jest pierwszym wyrazem rozwinięcia w szereg Taylora wyraŜenia 
przedstawiającego zaleŜność ładunku podłoŜa od napięcia i ma postać: 

N
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S
B F

U

γF
F +

−
=

φ24
 (4.44) 

Nasycenie prądu drenu moŜe być spowodowane przez dwa czynniki: odcięcie 
kanału lub nasycenie prędkości unoszenia nośników. W pierwszym przypadku 

B

TGS
DSsat F

VU
U
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1
 (4.45) 

w drugim przypadku: 
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Skrócenie kanału w zakresie nasycenia określone jest wzorem: 
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UUχ
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X∆L  (4.47) 

Ep oznacza wartość natęŜenia pola elektrycznego w punkcie odcięcia kanału i jest 
wyznaczane ze wzoru: 

effDsat

Dsat
p Lg

I
E =  (4.48) 

gdzie gDsat jest konduktancją wyjściową tranzystora w momencie nasycenia dla danego 
napięcia bramki. 

Podprogowy zakres pracy tranzystora 

Zakresem podprogowym nazywamy taki obszar charakterystyk tranzystora MOS, 
który odpowiada pracy tranzystora w stanie słabej inwersji, definiowanym przez zakres 
potencjału powierzchniowego φf≤φS≤2φf. Z punktu widzenia napięcia bramki 
odpowiada to zakresowi UFB≤UGS≤VT. W modelu LEVEL1 przyjmuje się, Ŝe prąd 
drenu w tym zakresie jest równy zeru. W rzeczywistości w tym zakresie płynie pewien 
niewielki prąd. W odróŜnieniu od zakresu nadprogowego, gdzie dominującym 
mechanizmem przewodzenia jest unoszenie, podprogowy prąd drenu jest prądem 
dyfuzyjnym i charakterystyka przejściowa ma kształt wykładniczy, opisany wzorem: 

( )
nkT

q VV
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nV

 VV

onDS

onGS
t
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eIeII
−−

==  (4.49) 

dla V<Von, gdzie 

tTon nVVV +=  (4.50) 

oraz 

ox

dFS

C

CqN
n

++=1  (4.51) 

NFS jest parametrem dopasowującym, oryginalnie oznaczającym gęstość szybkich 
stanów powierzchniowych, natomiast Cd oznacza pojemność obszaru zuboŜonego 
i wyraŜa się wzorem: 
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BSf

S

BS

B
d F
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γF
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dQ
C +

+
−==

φ22
 (4.52) 

Ion jest dobrane tak, aby funkcja określająca prąd drenu była ciągła dla VDS=Von. 
Niestety, nie zapewnia to ciągłości pochodnej w tym punkcie (patrz rys. 4-17) i dlatego 
model LEVEL3 nie jest dokładny w obszarze przejściowym, kiedy prąd dyfuzyjny 
i dryftowy są porównywalne. 
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ln(IDS)

UGS

VT Von  
Rysunek 4-17. Charakterystyka przejściowa tranzystora MOS z uwzględnieniem 

zakresu podprogowego 

4.4.3 Inne modele tranzystora MOS 

Model LEVEL3 charakteryzuje się nieciągłością pochodnej charakterystyki 
przejściowej na styku zakresu podprogowego i nadprogowego, co moŜe prowadzić do 
problemów ze stabilnością numeryczną. Nie uwzględnia on równieŜ wszystkich 
zjawisk istotnych w nowoczesnych strukturach MOS, a w szczególności: 

• efektu "gorących" nośników, czyli nośników nie będących w równowadze 
termodynamicznej z siatką krystaliczną, 

• zjawiska przekłucia (ang. punch-through), czyli przebicia wynikającego z 
zetknięcia rozszerzających się obszarów zuboŜonych drenu i źródła, 

• nierównomiernego domieszkowania podłoŜa, wynikającego m.in. z 
powierzchniowej implantacji jonów w celu regulacji napięcia progowego. 

Z powyŜszych przyczyn prace nad skonstruowaniem bardziej dokładnych modeli 
tranzystora MOS w dalszym ciągu są kontynuowane. Spośród wielu modeli 
szczególnie godny uwagi jest model BSIM v3.3 (ang. Berkeley Short-Channel IGFET 
Model), który m.in. posiada ciągłą i gładką charakterystykę we wszystkich zakresach 
pracy. Lepsza dokładność jest w tym wypadku okupiona znaczną liczbą parametrów 
(ponad 100). 

4.5 Wpływ temperatury na charakterystyki tranzystor a MOS 

Spośród parametrów modeli tranzystora MOS w zakresie nasycenia i nienasycenia 
dwa są zaleŜne od temperatury: ruchliwość nośników w kanale µ oraz napięcie 
progowe VT.  

Ruchliwość nośników w kanale jest w przybliŜeniu proporcjonalna do 2
3−

T , a więc 
maleje ze wzrostem temperatury. Napięcie progowe zaleŜne jest od szerokości pasma 
zabronionego i potencjału Fermiego, które są funkcją temperatury. W rezultacie 



TRANZYSTOR MOS 

29 

napięcie progowe maleje ze wzrostem temperatury, typowo o 2 mV/K. W związku z 

tym, temperaturowy współczynnik zmian prądu drenu 
dT

dI DS moŜe przyjmować 

dodatnie, zerowe lub ujemne wartości (rys. 4-18). W punkcie A współczynnik ten jest 
zerowy, co oznacza, Ŝe następuje kompensacja zmian temperaturowych ruchliwości 
i napięcia progowego. Dla duŜych prądów współczynnik ten jest ujemny, czyli ze 
wzrostem temperatury prąd maleje. Z jednej strony jest to zaletą, gdyŜ zapobiega 
niestabilności termicznej i ułatwia równoległe łączenie kilku tranzystorów. Z drugiej 
strony, w przypadku układów cyfrowych jest to wadą, gdyŜ spowalnia ich działanie, 
a więc ogranicza maksymalną dopuszczalną częstotliwość zegara.  

IDS

UGS

A

120OC

20OC

 
Rysunek 4-18. Charakterystyki przejściowe tranzystora MOS w zakresie 

nasycenia dla róŜnych temperatur 

4.6 Pojemno ści tranzystora MOS 

W celu wykonania symulacji stanów przejściowych, np. w celu określenia 
maksymalnej częstotliwości pracy projektowanego układu, oprócz charakterystyk 
stałoprądowych konieczne jest równieŜ określenie pojemności występujących 
w tranzystorze MOS. Pojemności te w ogólności mają charakter rozłoŜony, dla celów 
symulacji komputerowej moŜna je odwzorować za pomocą dwóch grup pojemności 
skupionych: 

• pojemności obszarów zuboŜonych dren-podłoŜe oraz źródło-podłoŜe (CBD oraz 
CBS, rys. 4-19), 

• pojemności związane z bramką (CGS, CGD, CGB, CGSov oraz CGDov, rys. 4-19). 
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CGB CBDCBS

CGSov CGDov
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CGS CGD

 
Rysunek 4-19. Pojemności tranzystora MOS 

4.6.1 Pojemności obszarów zuboŜonych 

Złącza źródło-podłoŜe oraz dren-podłoŜe mają odpowiednio powierzchnie dolne AS 
i AD, oraz powierzchnie boczne związane z długością krawędzi zewnętrznych 
(obwodem) źródła i drenu odpowiednio PS i PD (rys. 4-20). Całkowite pojemności 
drenu oraz źródła są sumą pojemności związanych z dolnymi i bocznymi 
powierzchniami złączy. Do obwodu źródła i drenu nie wlicza się krawędzi 
przylegających do bramki, 321 SSSS PPPP ++= . Pojemność na jednostkę długości 

wzdłuŜ krawędzi bramki jest inna niŜ na pozostałych krawędziach i często pomijana. 

AD

Bramka polikrzemowa

Dren

PS1

PS2

PS3

Warstwa dielektryka

Źródło

 
Rysunek 4-20. Krawędzie zewnętrzne źródła i powierzchnia dolna drenu 

w tranzystorze MOS 

W warunkach normalnej pracy tranzystora te złącza są spolaryzowane zaporowo, 
dlatego rozpatrujemy jedynie przypadek, kiedy napięcia podłoŜe-źródło oraz podłoŜe-
dren (UBS i UBD) są mniejsze lub równe od 0.5φj (φj jest napięciem dyfuzyjnym złączy i 
wynosi ok. 0.7 V). Pojemności złączowe mogą być przedstawione za pomocą 
następujących zaleŜności: 
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Wykładniki Mj oraz Mjsw są rzędu 0.3-0.5. Cj jest pojemnością dolnej części złącza 
przy zerowej polaryzacji na jednostkę powierzchni, Cjsw jest pojemnością bocznej 
części złącza przy zerowej polaryzacji na jednostkę długości. 

4.6.2 Pojemności związane z bramką 

Pojemności związane z bramką mogą być podzielone na dwie kategorie: 

• stałe pojemności spowodowane nachodzeniem na siebie warstw: 

Są to pojemności bramka-dren (CGSov) i bramka-źródło (CDSov). Pojemności te są 
wynikiem dyfuzji lateralnej drenu i źródła pod obszar bramki. Są one proporcjonalne 
do szerokości drenu i źródła, zgodnie z poniŜszymi wzorami: 

effGSOGSov WCC =  (4.55) 

effGDOGDov WCC =  (4.56) 

gdzie: 

doxGDOGSO LCCC ==  (4.57) 

• nieliniowe pojemności między bramką a kanałem lub podłoŜem 

W przypadku kiedy kanał nie istnieje (zakres odcięcia), pojemność moŜe być 
wyliczona z wzorów: 

W stanie akumulacji (UGB ≤ UFB) 

effeffoxGB LWCC =  (4.58) 

W stanie zuboŜenia (UFB+UBS ≤UGS ≤UT): 








 −⋅+
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effeffox
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UU
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C  (4.59) 

Kiedy tranzystor jest w zakresie liniowym, kanał rozciąga się od źródła do drenu. 
Kanał ekranuje podłoŜe i pojemności istnieją jedynie między bramką i kanałem. 
Pojemność bramka-podłoŜe spada do zera. Pojemność bramka-kanał moŜe być 
wyraŜona przez dwie pojemności bramka-źródło i bramka-dren, zgodnie ze wzorami: 
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JeŜeli tranzystor jest silnie wysterowany, czyli napięcia bramka-źródło 
i bramka-dren są porównywalne, pojemność bramki dzieli się symetrycznie na 
składowe zgodnie ze wzorem: 

effeffoxGDGS LWCCC
2

1≈≈  (4.62) 

Kiedy tranzystor znajdzie się w stanie nasycenia, kanał zostaje odcięty po stronie 
drenu i pojemność bramka-dren spada do zera, natomiast pojemność bramka-źródło 
moŜna wyrazić jako: 

effeffoxGS LWCC
3

2=  (4.63) 

Na rysunku 4-21 przedstawione są zaleŜności wszystkich trzech pojemności 
nieliniowych związanych z bramką oraz ich sumy CG w zaleŜności od napięcia na 
bramce według powyŜszych wyraŜeń.  

C/Ci
1

0
UGS

odcięcie nasycenie nienasycenie

CG

CGS

CGD

CGB

 
Rysunek 4-21. Nieliniowe pojemności związane z bramką w róŜnych zakresach 

pracy tranzystora MOS. Ci=CoxLeffWeff 

4.7 Podsumowanie 

Ze względu na róŜnorodność nazw określających poszczególne typy tranzystorów 
i zakresy ich pracy, w poniŜszej tabeli zaprezentowano stosowane nazwy zakresów 
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pracy tranzystora wraz z odpowiadającymi im warunkami określającymi napięcia na 
elektrodach. Tabela odnosi się do tranzystorów z kanałem typu n, dla tranzystorów 
z kanałem typu p ze względu na przeciwną polaryzację naleŜy zamienić wszystkie 
znaki na przeciwne. 

Tabela 4-1. Zakresy pracy tranzystora MOS 

Zakres pracy Napięcia na elektrodach 

Zakres odcięcia, nieprzewodzenia UGS < UFB 

Zakres liniowy, nienasycenia, triodowy UGS ≥ VT i UDS < UDsat 

Zakres nasycenia, pentodowy UGS ≥ VT i UDS ≥ UDsat 

Zakres podprogowy, słabej inwersji (VT + UFB )/2≤ UGS < VT 

 

Tranzystor z kanałem wzbogacanym to inaczej tranzystor z kanałem indukowanym 
lub  normalnie wyłączony. 

Tranzystor z kanałem zuboŜanym to inaczej tranzystor z kanałem wbudowanym lub 
normalnie włączony. 

NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na istotną róŜnicę we właściwościach tranzystorów 
NMOS i PMOS. Ruchliwość elektronów w kanale tranzystora NMOS jest ok. 
trzykrotnie większa, niŜ ruchliwość dziur w tranzystorze PMOS. Oznacza to, Ŝe w celu 
osiągnięcia takiego samego prądu drenu przy takiej samej polaryzacji elektrod, 
tranzystor PMOS musi być ok. trzykrotnie szerszy od tranzystora NMOS o takiej 
samej długości kanału. 

Rysunek 4-22 przedstawia podstawowe charakterystyki dla czterech rodzajów 
tranzystorów MOS. 

Kanał zuboŜany typu p

Kanał wzbogacany typu n

Kanał wzbogacany typu p

Kanał zuboŜany typu n

IDS

UGS
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UDS

IDS
UGS
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UDS
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UGS

IDS

UDS

IDS
UGS

IDS
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Rysunek 4-22. Podstawowe charakterystyki róŜnych typów tranzystorów MOS
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5 Operacje technologiczne w produkcji 
układów scalonych 

Schemat procesu wytwarzania układów scalonych przedstawiony jest na rysunku 
5-1.  

a) c)

b) d)

e)

f)

g)

h)

i)

 
Rysunek 5-1. Schemat procesu wytwarzania układów scalonych 

Projekt układu scalonego (a) powielany jest wielokrotnie na maskach 
technologicznych (b). Materiałem wyjściowym do produkcji układu scalonego jest pręt 
z bardzo czystego monokrystalicznego krzemu (c) o średnicy kilku cali. Pręt jest cięty 
na płytki podłoŜowe o grubości kilkuset mikrometrów (d). Na kaŜdej płytce 
podłoŜowej wykonywany jest szereg operacji technologicznych, w wyniku których 
otrzymuje się kilkanaście - kilkadziesiąt układów scalonych (e). KaŜdy z układów jest 
następnie testowany przy pomocy sondy ostrzowej (f). Układy uszkodzone są 
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oznaczane kropką farby (g). Po pocięciu (h) układy umieszczane są w obudowach (i). 
Po przejściu końcowych testów układy są gotowe do sprzedaŜy. 

Procent układów sprawnych spośród wszystkich układów wyprodukowanych 
nazywa się uzyskiem produkcyjnym. Pozostała część jest uszkodzona. W celu obniŜki 
kosztów waŜne jest ich wykrycie przed zapakowaniem w obudowy. Istotną przyczyną 
uszkodzeń w układach scalonych są drobne pyłki unoszące się w powietrzu. Dlatego 
hala produkcyjna musi charakteryzować się wysoką czystością, stąd angielska nazwa 
clean room. Czystość powietrza mierzy się liczbą pyłków w stopie sześciennej, istnieją 
następujące klasy czystości pomieszczeń produkcyjnych: 

• 10000 

• 1000 

• 100 

• 10 

• 1 

Układ scalony stanowi pojedynczą płytkę krzemu (chip) o typowej grubości około 
0.2 mm i wymiarach (1÷10)x(1÷10) mm, zawierającą elementy aktywne, pasywne oraz 
połączenia między nimi. Elementy te zbudowane są z obszarów (wysp) krzemu 
podłoŜowego o zmodyfikowanych właściwościach elektrycznych oraz naniesionych na 
podłoŜe warstw. W technologii planarnej powstają one w wyniku zastosowania 
powtarzanego od kilku do kilkunastu razy zestawu operacji technologicznych 
(rys. 5-2). Wszystkie operacje wykonywane są na jednej (górnej) płaszczyźnie płytki 
podłoŜowej. Jednocześnie na tej samej płytce podłoŜowej wytwarza się wiele 
jednakowych układów scalonych. 

Wytwarzanie warstw
wewnątrz lub na
płytce

Litografia

Trawienie
 

Rysunek 5-2. Cykl operacyjny w technologii planarnej 

Operacje technologiczne biorące udział w wytwarzaniu struktury układu scalonego 
moŜemy podzielić na trzy grupy: 

• w wyniku których powstają nowe warstwy: 

• utlenianie powierzchni krzemu 

• wzrost epitaksjalny nowych warstw 

• metalizacja 

• które prowadzą do modyfikacji właściwości elektrycznych warstw: 
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• dyfuzja jonów domieszek 

• implantacja jonów 

• dzięki którym moŜna odwzorowywać kształty: 

• fotolitografia 

• procesy trawienia 

Wykorzystanie tych procesów prowadzi do powstania odpowiednich warstw 
w układzie krzemowym. W zaleŜności od roli jaką pełni dana warstwa, niektóre z jej 
parametrów mogą mieć większe znaczenie niŜ pozostałe. Ogólnie rzecz biorąc kaŜdą 
warstwę charakteryzuje się przez następujące parametry: 

• skład chemiczny warstwy,  

• strukturę krystalograficzna warstwy,  

• orientację krystalograficzną (dla warstw monokrystalicznych),  

• adhezję warstwy do podłoŜa,  

• grubość warstwy,  

• współczynnik załamania światła,  

• stałą dielektryczną (dla warstw dielektrycznych),  

• rezystywność warstwy (lub jej rozkład),  

• współczynnik rozszerzalności termicznej,  

• napręŜenia mechaniczne, 

• jednorodność (lub jej rozkład),  

• profil - sposób pokrycia uskoków podłoŜa,  

• wytrzymałość dielektryka na przebicie napięciowe.  

Obecnie produkowane seryjnie układy scalone zawierają tranzystory MOS 
o długościach kanału 0.13 µm co pozwala na umieszczenie w jednej płytce krzemu 
kilkuset milionów tranzystorów przy realizacji pamięci dynamicznej i niewiele mniej 
w przypadku mikroprocesorów. W laboratoriach naukowych powstały juŜ tranzystory 
z kanałami poniŜej 0.1 µm, ale w celu wprowadzenia ich do masowej produkcji 
niezbędne jest opanowanie technologii ich wytwarzania w układach scalonych o 
wielkiej skali integracji. Coraz istotniejszą rolę przy wyborze technologii odgrywa przy 
tym uzysk produkcyjny i wielkość zajmowanej przez układ powierzchni. Wymiar 
charakterystyczny układów scalonych zbliŜa się do długości fali stosowanej do 
naświetlania w procesie litografii i za parę lat niezbędne okaŜe się zastosowanie innych 
technik litografii, aby sprostać potrzebie produkcji przemysłowej układów 
submikronowych.  

5.1 Wytwarzanie czystego krzemu o budowie 
monokrystalicznej 

Pierwszym etapem technologicznym wytwarzania układu scalonego jest 
wytworzenie i przygotowanie płytek podłoŜowych do dalszych operacji 
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technologicznych. Etap ten ma główny wpływ na parametry uzyskiwanych 
przyrządów. 

Krzem wytwarzany do produkcji układów scalonych zawiera koncentrację 
domieszki w zakresie 1015÷1020 at/cm3, przy czym koncentracja atomów 
zanieczyszczeń musi być mniejsza niŜ  1013 at/cm3. Koncentracja atomów 
w monokrystalicznym krzemie wynosi około 5⋅1022 at/cm3, co powoduje, Ŝe mniej niŜ 
jeden atom zanieczyszczenia na 10 miliardów atomów pierwiastka podstawowego 
moŜe być tolerowany przy produkcji układów scalonych. Stąd, między innymi, wynika 
konieczność zachowania sterylnej czystości w salach technologicznych. Aby uzyskać 
krzem o takiej czystości stosuje się metodę wyciągania monokryształu z fazy ciekłej 
zwaną metodą Czochralskiego. Krzem polikrystaliczny wraz z dodatkiem 
odpowiedniej domieszki umieszcza się w specjalnym tyglu kwarcowym i podgrzewa 
do temperatury 1420°C [Soc91].  

Bardzo mały zarodek pojedynczego kryształu krzemu o duŜej czystości jest 
umieszczany na powierzchni roztopionego krzemu i powoli, wyciągany jak to 
pokazano na rys. 5-3. Zarodek otrzymywany jest w procesie oczyszczania strefowego 
i chemicznego krzemionki. Przewodzenie ciepła w zarodku kryształu zmniejsza 
temperaturę roztopionego krzemu na styku z zarodkiem i powolne wyciąganie go 
powoduje zastyganie masy krzemowej na końcu powierzchni styku. Narastająca 
warstwa zachowuje ciągłość budowy krystalograficznej zarodka. Powolne wyciąganie 
przez kilkanaście godzin przy jednoczesnym ruchu obrotowym umoŜliwia uzyskanie 
pręta monokrystalicznego o średnicy od kilku do kilkunastu cali i długości zwykle 
100 cm. W procesie Czochralskiego kontakt roztopionego krzemu z tyglem powoduje 
wprowadzenie zanieczyszczeń tlenu i innych domieszek. 

Inną metodą uzyskania czystego krzemu jest wytapianie strefowe z fazy ciekłej. 
Proces ten jest stosowany do produkcji krzemu krystalicznego o duŜej rezystywności 
materiału (>100 Ωm). Pręt monokrystaliczny o średnicy około 100 mm jest 
umieszczany przy powierzchni styku z zarodkiem w rurze kwarcowej, wewnątrz  
której wytwarzana jest wysoka próŜnia. Indukcja polem elektrycznym o wysokiej 
częstotliwości wzbudza prądy wirowe, które podgrzewają obszar na styku materiałów 
zarodka i pręta. Nagrzewnica indukcyjna jest przesuwana wzdłuŜ pręta i następuje 
krystalizacja krzemowego pręta zgodnie z orientacją krystalograficzną zarodka 
(rysunek 5-4). 

Metoda ta jest uŜywana równieŜ do oczyszczania krzemu. Zanieczyszczenia mają 
tendencję do pozostawania w fazie ciekłej i przy przesuwaniu strefy roztopionej 
wzdłuŜ pręta krzemowego, pozostają one na jego końcu po zakończeniu procesu. Po 
kilkakrotnym powtórzeniu procesu otrzymuje się krzem o wysokiej czystości.  
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a) 

 

 

 

 

b) 
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Rysunek 5-3. Wyciąganie kryształu metodą Czochralskiego: a) umieszczanie 
zarodka, b) wyciąganie kryształu. 

Po zakończeniu procesu wyciągania kryształu krańcowe partie pręta krzemowego 
są odcinane i pozostały walec jest gotowy do dalszej obróbki. NaleŜy do niej cięcie za 
pomocą specjalnej piły z ostrzem diamentowym na płytki (wafle) o grubości 
ok. 0.5÷1.0 mm. Tak pocięte płytki mają silnie uszkodzoną powierzchnię. Płytki 
poddawane są procesowi polerowania powierzchni, który ma na celu: 

• usunięcie krzemu uszkodzonego na odciętej powierzchni, 

• wytworzenie idealnie płaskiej powierzchni, niezbędnej do przeprowadzenia na 
niej procesu fotolitografii, 

• polepszenie równoległego połoŜenia krawędzi płytki. 

Polerowanie płytki obejmuje zarówno operacje mechanicznego polerowania jak 
i chemicznego wytrawiania powierzchni.  
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Rysunek 5-4. Metoda wytapiania strefowego krzemu 

5.2 Wytwarzanie nowych warstw domieszkowanych 

Na przygotowanej płytce wykonuje się szereg procesów technologicznych 
mających na celu wytworzenie elementów półprzewodnikowych. W przypadku 
niektórych procesów (utlenianie, dyfuzja, implantacja jonów) określone obszary 
podłoŜa ulegają modyfikacji. W pozostałych przypadkach (osadzanie, naparowywanie 
oraz rozpylanie jonowe) podłoŜe jest tylko nośnikiem mechanicznym dla nowej 
warstwy. 

Utlenianie termiczne 

JeŜeli płytka krzemu zostanie wystawiona na działanie powietrza niemal 
natychmiast pokrywa się cienką warstwą tlenku w wyniku reakcji (5.1).  

22 SiOOSi →+  (5.1) 

Wytworzona w ten sposób warstwa ma zaledwie 20 do 30 Å. Aby zachodził proces 
utleniania termicznego, który ma na celu wytworzenie na powierzchni podłoŜa 
krzemowego warstwy dwutlenku krzemu, musi nastąpić taka reakcja między atomami 
krzemu i tlenu, która spowoduje powstanie trwałej i ciągłej warstwy, która nie będzie 
nadal narastać. Warstwa dwutlenku krzemu jest wykorzystywana w produkcji układów 
scalonych do dwóch podstawowych celów: 

• jako maska w procesie dyfuzji bądź implantacji jonowej 

• jako warstwa zabezpieczająca (inaczej pasywacyjna) na powierzchni układu. 

Szczegółowe zastosowania, grubości warstw oraz metody wytwarzania 
przedstawione są w tabeli 5-1 [Beck91].  
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Tabela 5-1. Grubości tlenków stosowanych w technologii krzemowej VLSI oraz 
podstawowe metody ich wytwarzania 

Grubość 
tlenku [nm]  Zastosowanie warstwy Podstawowa metoda wytwarzania 

2 - 6 tlenki tunelowe 
utlenianie termiczne 

w suchym tlenie 

15 - 50 
tlenki bramkowe  

oraz kondensatorowe 
utlenianie termiczne  

w suchym tlenie 

20 - 50 
tlenki "podkładowe"  

w technologii LOCOS 
utlenianie termiczne  

w suchym tlenie 

200 - 500 
tlenki maskujące oraz  

pasywujące powierzchnię 
utlenianie termiczne  

w parze wodnej lub CVD 

300 - 1000 tlenki polowe 
utlenianie termiczne  

w parze wodnej 

 

Krzemowe płytki są umieszczane w kwarcowym podajniku wprowadzanym do 
pieca podobnego w konstrukcji do pieca dyfuzyjnego i podgrzewane do temperatury od 
950ºC do 1150ºC. 

Utlenianie przeprowadzić moŜna w atmosferze suchego tlenu lub pary wodnej. 
Sumaryczne reakcje chemiczne przedstawiają równania (5.2): 

222

22

22 HSiOOHSi

SiOOSi

+→+
→+

 (5.2) 

Proces utleniania nazywamy termicznym z uwagi na wykorzystanie wysokiej 
temperatury przyspieszającej narastanie tlenku. Prowadzi on do uzyskania warstwy 
o bardzo dobrych właściwościach na powierzchni styku warstw oraz w swojej 
objętości. Dzieje się tak z dwu powodów. Po pierwsze, wysoka temperatura prowadzi 
do powstania warstwy z małą ilością defektów strukturalnych i chemicznych, a po 
drugie, wzrost warstwy tlenku silnie powiązanego z podłoŜem umoŜliwia powstanie 
warstwy z małą liczbą defektów sieci krystalicznej. Bez względu na atmosferę w jakiej 
zachodzi proces, reakcja chemiczna pomiędzy krzemem a tlenem zachodzi na 
powierzchni granicznej SiO2-Si. W związku z tym właściwości tej warstwy kształtują 
się w ostatnich chwilach procesu. 

Utlenianie termiczne naleŜy do tych procesów, w których atomy podłoŜa biorą 
udział w budowaniu nowej warstwy. Szacunkowo przyjmuje się, Ŝe powstająca 
warstwa dwutlenku krzemu zuŜywa warstwę podłoŜa o grubości równej 44% swej 
grubości (rys. 5-5).  

RozróŜniamy dwa rodzaje procesu utleniania w zaleŜności od atmosfery, w której 
przeprowadzany jest proces: 
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• w atmosferze mokrej (ang. wet oxidation), gdy jako utleniacz stosowana jest para 
wodna, 

• w atmosferze suchej (ang. dry oxidation), gdy jako utleniacz stosowany jest tlen. 

Si

0.44 d

0.56 d
d

Si

 
Rysunek 5-5. ZuŜywanie podłoŜa w wyniku utleniania termicznego krzemu 

Współczynnik dyfuzji O2 i H2O w SiO2 wzrasta wykładniczo z temperaturą i przy 
danej temperaturze moŜna wyznaczyć czas, po którym otrzymamy zadaną grubość 
warstwy tlenku. Szybkość narastania warstwy tlenku jest na początku procesu 
ograniczona przez prędkość reakcji chemicznej. Po uzyskaniu grubości około  
100 - 300 Å dalszy wzrost jest ograniczony przez szybkość dyfuzji utleniacza (O2 lub 
H2O) przez dotychczas utworzoną warstwę tlenku. Szybkość narastania przy 
zastosowaniu H2O jako utleniacza jest czterokrotnie większa niŜ przy O2. Kinetykę 
narastania tlenku moŜna zwiększyć podwyŜszając ciśnienie podczas procesu. 
Współczynnik dyfuzji molekuł utleniających w tlenku jest wprost proporcjonalny do 
ciśnienia. Na przykład przy mokrym utlenianiu w temperaturze 1200ºC i ciśnieniu 
atmosferycznym wytworzono warstwę tlenku o grubości 6000 Å w czasie 36 min. 
(rys. 5-6). Taka sama warstwa moŜe być wytworzona w tym samym czasie 
i temperaturze tylko 920ºC jeśli ciśnienie zostanie dziesięciokrotnie zwiększone. 
MoŜliwość zastosowania niskich temperatur jest zaletą wysokociśnieniowych 
procesów utleniania, gdyŜ zmniejsza się wówczas formowanie defektów 
krystalicznych.  

NajwaŜniejsze parametry procesu utleniania to: 

• temperatura utleniania,  

• czas trwania procesu,  

• skład chemiczny gazu utleniającego,  

• ciśnienie tlenu w reaktorze,  

• orientacja krystalograficzna podłoŜa krzemowego.  

Skład atmosfery w reaktorze, w którym przeprowadzany jest proces, ma główny 
wpływ na właściwości elektryczne, fizyczne i chemiczne tlenku krzemu. Dwa główne 
czynniki to zawartość domieszki pary wodnej do tlenu oraz zawartość wprowadzonego 
do atmosfery nośnika - chloru. Zastosowanie "tlenu suchego" prowadzi do otrzymania 
warstwy, która narasta stosunkowo długo, ale posiada za to najlepsze właściwości 
elektrofizyczne (jest mało porowata i ma większą wytrzymałość napięciową na 
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przebicia). Warstwy powstające w atmosferze pary wodnej zawierają znaczną liczbę 
defektów strukturalnych i posiadają gorsze własności elektrofizyczne na styku 
z podłoŜem, narastają jednak znacznie szybciej. Stosuje się więc tam, gdzie ich 
właściwości nie są cechą krytyczną (pasywacja układów, tlenki polowe). 
Wprowadzenie do gazu utleniającego innego gazu zawierającego chlor (np. 
chlorowodoru) zapobiega zanieczyszczaniu struktury tlenku przez metale alkaliczne 
znajdujące się w reaktorze. Z drugiej strony duŜa zawartość tego dodatkowego gazu 
spowalnia przebieg procesu. W chwili obecnej uzyskiwane czystości procesów 
technologicznych pozwalają eliminować obecność dodatkowych gazów 
technologicznych. 

Czas utleniania [h]

Grubość tlenku [µm]

0.1

1

Grubość tlenku [µm]

0.1

1

0.1
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900 0C
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a)                                                         b) 

Rysunek 5-6. Grubość tlenku w funkcji temperatury procesu utleniania: 
a) utlenianie suche, b) utlenianie mokre 

5.2.1 Chemiczne osadzanie z fazy lotnej 

Proces chemicznego osadzania z fazy lotnej (CVD - ang. Chemical Vapor  
Deposition) polega na nakładaniu cienkiej warstwy ciała stałego ze związków 
reagujących ze sobą w fazie lotnej. PodłoŜe z reguły nie bierze udziału w procesie 
i stanowi nośnik mechaniczny dla powstającej warstwy. Materiały wprowadzane są do 
komory reakcyjnej, przez którą przepuszczane są substancje aktywne w postaci gazu 
bądź pary w podwyŜszonej temperaturze. 

W procesach osadzania zachodzą dwa typy reakcji chemicznych: homogeniczne, 
zachodzące w fazie lotnej oraz heterogeniczne zachodzące na powierzchni podłoŜa. 
Pierwsze z nich są niekorzystne, gdyŜ w ich wyniku powstają warstwy porowate, 
niejednorodne, zdefektowane i słabo przylegające do podłoŜa.  

Najprostszy model kinetyki reakcji osadzania musi uwzględniać dwa procesy 
[Beck91]: 
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• transport reagentów do powierzchni podłoŜa poprzez obszar, w którym na skutek 
reakcji na powierzchni podłoŜa ubywa reagentów, a w którym równocześnie 
pojawiają się produkty reakcji powierzchniowej,  

• reakcję chemiczną zachodzącą na powierzchni podłoŜa. Szeregowe ustawienie 
tych elementarnych procesów powoduje, Ŝe szybkość osadzania kontroluje 
(a zatem i wyznacza) wolniejszy spośród nich. MoŜna pokazać, Ŝe dla niskiej 
temperatury procesu, szybkość osadzania kontrolowana jest przez szybkość 
reakcji powierzchniowej, a dla wysokiej - przez szybkość transportu reagentów.  

Metodami osadzania wytwarza się warstwy dielektryczne, monokrystaliczne, 
polikrystaliczne oraz warstwy metali trudno topliwych. 

Przykładem osadzania chemicznego z fazy lotnej jest nakładanie warstwy 
dwutlenku krzemu na podłoŜu krzemowym. Źródłem krzemu w procesach osadzania 
chemicznego jest najczęściej silan (SiH4). Przebieg reakcji jaka zachodzi podczas tego 
procesu prezentuje wzór (5.3). 

2224 2)( HSiOOsilanSiH +→+  (5.3) 

Silan jest gazem, który wprowadza się do komory reakcyjnej razem z tlenem. Płytki 
krzemowe umieszczane są w tej atmosferze i podgrzewane do temperatury około  
450 - 600ºC. Tlenek powstaje tą metodą bardzo szybko - w ciągu kilku minut. Nie jest 
on jednak tak dobrej jakości i wytrzymałości jak otrzymany metodą utleniania 
termicznego. Tlenki metodą CVD nakłada się zwykle na wierzchu płytek po 
metalizacji jako warstwa pasywacyjna do zabezpieczenia elementu bądź układu po 
wszystkich procesach technologicznych. UŜywa się ich równieŜ jako izolatora między 
poziomami metalizacji. 

Często jako warstwa izolująca stosowany jest azotek krzemu Si3N4. Jest on równieŜ 
skuteczną ochroną przed domieszkowaniem cienkiej warstwy SiO2. Stosowany jest 
równieŜ w połączeniu z dwutlenkiem krzemu i wytwarzana jest wówczas "kanapka" 
SiO2 - Si3N4  - SiO2.  Warstwa azotku krzemu jest nakładana równieŜ w procesie 
osadzania chemicznego z fazy lotnej i zachodzi reakcja dana wzorem (5.4).  

24334 124)(3 HNSiNHsilanSiH +→+  (5.4) 

Szczególnym przypadkiem procesu osadzania chemicznego z fazy lotnej jest 
epitaksja. 

5.2.2 Wzrost epitaksjalny 

Homoepitaksja 

Proces ten polega na wytworzeniu monokrystalicznej warstwy krzemu na 
monokrystalicznym podłoŜu krzemowym. PoniewaŜ podłoŜe stanowi dla powstającej 
warstwy zarodek krystalizacji, dlatego teŜ powstająca warstwa ma tę samą orientację 
krystalograficzną co podłoŜe. Taki proces epitaksji zachodzi tylko dla pewnych 
kombinacji materiału podłoŜa i warstwy nakładanej i w ściśle określonych warunkach. 
W większości przypadków epitaksja stosowana jest do wytworzenia warstwy 
krzemowej na podłoŜu krzemowym.  
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Tabela 5-2. Reakcje chemiczne zachodzące w procesie epitaksji 

Lp. Reakcja Temperatura [0C] 
Szybkość 
reakcji 

[µm/min] 

1 
HClSiHSiCl 42 24 +→+  

(czterochlorek krzemu) 
1150 - 1250 0.4 - 1.5 

2 
HClSiHSiHCl 323 +→+  

(trichlorosilan) 
1100 - 1200 0.4 - 2.0 

3 
HClSiClSiH 222 +→  

(dichlorosilan) 
1050 - 1150 0.4 - 3.0 

4 
24 2HSiSiH +→  

(silan) 
950 - 1050 0.2 -0.3 

 

W przypadku gdy podłoŜe i warstwa nakładana są z tego samego materiału 
mówimy o homoepitaksji. Utworzona warstwa ma krystalograficzną kontynuację 
podłoŜa ale moŜe mieć inny rodzaj przewodnictwa i gęstość domieszkowania np. 
moŜna utworzyć kombinacje podłoŜe - warstwa epitaksjalna typu N/N+, N/P, P/N, 
P/P+. W przeciwieństwie do dyfuzji, która pozwala na wytworzenie obszarów 
o większej koncentracji domieszki niŜ podłoŜe, w wyniku epitaksji moŜna utworzyć 
warstwy o mniejszej koncentracji domieszki niŜ podłoŜe. Epitaksja umoŜliwia 
utworzenie warstw bardzo cienkich o duŜej gęstości przy czym najczęściej mają one od 
3 do 30 µm. Reakcje chemiczne zachodzące podczas nakładania warstwy epitaksjalnej 
są przedstawione w tabeli 5-2 [Soc91]. 

Wzrost epitaksjalny wykonywany jest w specjalnym reaktorze, przypominającym 
tubę, przez który przepuszczane są odpowiednie gazy reakcyjne oraz gazy zawierające 
atomy domieszki np. B2H6 (diboran), PH3 (phosphin). Płytki podgrzewane są do 
odpowiedniej temperatury przez wysokoczęstotliwościowe nagrzewanie indukcyjne. 
Przed przeprowadzeniem właściwej epitaksji przez reaktor przepuszczany jest wodór 
(H2), aby usunąć pierwotną warstwę tlenku (SiO2), a następnie antyhigroskopijny kwas 
HCl. 

Heteroepitaksja 

Struktura kryształu szafiru (krystaliczny Al2O3) pozwala na nałoŜenie na niego 
w procesie epitaksji warstwy krzemu. Jest to przykład heteroepitaksji, gdyŜ podłoŜe 
i warstwa epitaksjalna są wytworzone z róŜnych materiałów. W procesie tym bardzo 
krytycznym elementem jest dokładne ustawienie odstępów międzyatomowych podłoŜa 
i nakładanej warstwy. Jakiekolwiek odchylenie powoduje powstanie warstwy 
polikrystalicznej lub amorficznej.  
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W procesie SOS (ang. Silicon-on-Sapphire) stosowane są bardzo cienkie warstwy 
epitaksjalne ok. 1 µm. Struktura taka jest wykorzystywana do wytwarzania układów 
scalonych CMOS (CMOS/SOS). Izolacyjne podłoŜe w tych układach powoduje 
zmniejszenie pojemności pasoŜytniczych, które wpływają na szybkość i pobór mocy 
układów. Innym obszarem zastosowań struktur heteroepitaksjalnych jest wytwarzanie 
laserów półprzewodnikowych, diod itp. 

Nowoczesną odmianą heteroepitaksji jest proces chemicznego napylania związków 
metaloorganicznych (ang. Metal-Organic Chemical Vapor Deposition). W procesie 
tym reagenty są napylane wykorzystując reakcję pyrolizy (rozkładu termicznego).    

Epitaksja strumieniem molekularnym 

W procesie epitaksji strumieniem molekularnym (ang. Molecular Beam Epitaxy), 
zbliŜonym do napylania próŜniowego, reakcje zachodzą przy bardzo niskim ciśnieniu.  

Źródło substancji pochodzi z podgrzewanych komór wytwarzających strumień 
cząsteczek. System taki umoŜliwia wytwarzanie wielu cienkich warstw w jednym 
procesie i jest w zasadzie precyzyjnym procesem wielowarstwowego narastania 
kryształu. Wadą jest dość wolny wzrost warstwy - około 1 µm na godzinę. 

5.2.3 Fizyczne osadzanie z fazy lotnej 

Fizyczne osadzanie z fazy lotnej - PVD (ang. Physical Vapour Deposition) 
obejmuje odparowywanie termiczne lub przez bombardowanie jonami (ang. 
sputtering). Dzięki wysokiej próŜni panującej podczas procesu, odparowane cząstki 
poruszają się po torach zbliŜonych do linii prostych. Szybkość wzrostu nowej warstwy 
reguluje w głównej mierze temperatura źródła, i tak np. dla aluminium wynosi ona 
około 1000ºC a dla wolframu około 3000ºC. 

Do pompy próŜniowej

strumień napylający

źródło

płytki podłoŜowe

próŜnia

 
Rysunek 5-7. Schemat urządzenia do osadzania z fazy lotnej 

Technika naparowywania wykorzystuje w praktyce punktowe źródło parowania. 
Konsekwencją tego jest trudność w zapewnieniu jednorodnej grubości powstającej 
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warstwy przy duŜej powierzchni podłoŜa i duŜej liczbie płytek biorących udział 
w procesie, przy jednoczesnej duŜej szybkości wzrostu powstającej warstwy. 
Przykładami fizycznego osadzanie z fazy lotnej są metody naparowywania 
próŜniowego i rozpylania stosowane np. do wytwarzania warstw metalizacyjnych. 
Schemat urządzenia do osadzania z fazy lotnej jest pokazany na rysunku 5-7. 

5.3 Modyfikacja wła ściwo ści warstw 

5.3.1 Dyfuzja 

Dyfuzja w ciele stałym jest to ruch atomów w sieci krystalicznej na skutek 
gradientu ich koncentracji. W technologii układów scalonych proces dyfuzji polega na 
kontrolowanym wprowadzaniu domieszki w ściśle określone obszary płytki 
półprzewodnikowej. Dyfuzja w krzemie zachodzi w wyniku dwu mechanizmów: 
dyfuzji międzywęzłowej oraz dyfuzji podstawieniowej po wakansjach sieci 
krystalograficznej [Beck91]. Pierwszy z mechanizmów dyfuzji jest charakterystyczny 
jest dla atomów metali ziem alkalicznych (litu, sodu, potasu itd.) oraz gazów (argonu, 
helu, wodoru). Podstawieniowo dyfundują atomy pierwiastków grupy III i V (fosfor, 
arsen, antymon, glin, gal, ind). MoŜliwe jest takŜe jednoczesne wystąpienie obu 
mechanizmów, co charakterystyczne jest dla np. kobaltu, miedzi, złota, Ŝelaza, niklu 
i platyny. Upraszczając proces moŜna powiedzieć, Ŝe w dyfuzji podstawieniowej 
atomy domieszki zastępują atomy krzemu w sieci krystalicznej.  

W technologii wytwarzania układów scalonych stosowane są dwa rodzaje atomów 
domieszki: donorowe (fosfor - F, arsen - As, antymon - Sb) oraz akceptorowe  
(bor - B). 

Rozkład domieszki charakteryzuje się przy pomocy koncentracji powierzchniowej 
domieszki, dawki domieszki oraz głębokości złącza. Ruch cząstek w procesie dyfuzji 
jest proporcjonalny do gradientu koncentracji cząstek dN/dx, Wprowadzając stałą 
proporcjonalności - D otrzymujemy równanie zwane prawem Ficka opisujące proces 
dyfuzji: 

dx

dN
DF −=  (5.5) 

gdzie F jest przepływem dyfuzyjnym cząstek definiowanym na jednostkę powierzchni. 

Współczynnik D zwany stałą dyfuzji jest zaleŜny od typu domieszki i materiału 
podłoŜa, w którym zachodzi dyfuzja i jest podawany w (cm2/s). Współczynnik D jest 
funkcją temperatury i rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem temperatury. 
W technologii krzemowej podczas dyfuzji wykorzystuje się temperatury z zakresu 900 
do 1200ºC. Domieszki dyfundują w tych temperaturach w głąb krzemu na głębokość 
ok. 0.3÷30 µm z prędkością średnio 1 µm/h.  

Proces dyfuzji moŜna przeprowadzić dwoma sposobami w zaleŜności od metody 
dostarczania atomów domieszki. Pierwszy z nich to dyfuzja ze źródła nieskończonego, 
polegająca na ciągłym, nieograniczonym dostarczaniu atomów do powierzchni 
podłoŜa, co prowadzi do osiągnięcia stałej koncentracji atomów na powierzchni 
podczas procesu. Drugi to dyfuzja ze źródła skończonego. Całkowita liczba atomów 
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w podłoŜu i na powierzchni jest stała, a dyfundujące atomy ubywają z powierzchni. 
Rozkład koncentracji domieszek w zaleŜności od odległości od powierzchni płytki 
zwany jest profilem domieszkowania (rys. 5-8). Profile domieszkowania dyfuzji ze 
źródła nieskończonego i skończonego pokazano na rysunku 5-9. 

x

logN(x)

głębokość złącza

koncentracja domieszki

 
Rysunek 5-8. Przykładowy rozkład domieszek w podłoŜu w wyniku procesu 

dyfuzji 

Ilość wprowadzonej do podłoŜa domieszki ograniczona jest od góry graniczną 
rozpuszczalnością, która dla kaŜdego zestawu materiał podłoŜa - domieszka moŜe mieć 
inną wartość.  
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a)                                                 b) 

Rysunek 5-9. Dyfuzja ze źródła a) nieskończonego, b) skończonego 

Domieszkowanie podłoŜa moŜna przeprowadzić przy uŜyciu trzech typów źródeł 
stałego, ciekłego oraz lotnego, które pozwala na najbardziej precyzyjne sterowanie 
procesem dyfuzji. NiezaleŜnie od rodzaju źródła, proces dyfuzji przebiega 
dwuetapowo. Pierwszy etap prowadzi do wytworzenia na płytkach podłoŜowych 
tlenku domieszki. Drugi etap zaczyna się w momencie gdy tlenek domieszki reaguje 
z krzemem, w wyniku czego powstaje tlenek krzemu oraz wolne atomy domieszki, 
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które dyfundują w głąb podłoŜa. Pierwszy etap dyfuzji często określany jest predyfuzją 
i odpowiada on modelowi dyfuzji ze źródła nieskończonego. W momencie gdy 
osiągnięta zostanie odpowiednia dawka domieszki na powierzchni podłoŜa oraz w jego 
wnętrzu, osadzanie domieszki zostaje przerwane i następuje redyfuzja domieszki, co 
odpowiada modelowi dyfuzji ze źródła skończonego. Proces redyfuzji często łączy się 
z innymi wysokotemperaturowymi procesami technologicznymi. WaŜne jest takŜe to, 
Ŝe zachodzi on dla kaŜdego takiego procesu, co moŜe prowadzić do niezamierzonych 
efektów. 

5.3.2 Implantacja jonów 

Proces technologiczny polega na "wbijaniu" przyspieszonych w polu elektrycznym 
jonów domieszki w materiał podłoŜa. RóŜnica potencjałów przyspieszająca jony jest 
rzędu 20 kV do 250 kV co pozwala na wprowadzanie domieszki na głębokość od 0.1 
do 1 µm. Ze względu na charakter zjawisk fizycznych zachodzących podczas 
implantacji, do opisu rozkładu domieszki w podłoŜu stosuje się metody statystyczne. 
Dobrym przybliŜeniem tego rozkładu jest krzywa dzwonowa (rozkład Gaussa) 
z maksimum na pewnej głębokości co prezentuje rysunek 5-10. 

x

logN(x)

koncentracja domieszki

głębokość złącza

 
Rysunek 5-10. Profil domieszkowania przy implantacji jonowej 

MoŜna przyjąć, Ŝe na proces implantacji wpływają głównie: 

• Masa jonu. 
Masa jonu zaleŜy od rodzaju implantowanego pierwiastka. Im jest większa, tym 
głębiej dany jon moŜe zostać umieszczony. Masa jonu wiąŜe się takŜe ze 
zniszczeniami jakie wprowadza implantowany jon oraz ich charakterem. Jony 
o duŜej masie powodują duŜą amorfizację podłoŜa. 

• Energia jonów. 
Energia jest parametrem mającym wpływ na głębokość implantacji i rozkład 
domieszki w podłoŜu. Jony posiadające większą energię są zdolne wniknąć 
głębiej. 

• Orientacja krystalograficzna podłoŜa względem padającej wiązki jonów.  
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Ruchowi jonów towarzyszy powstawanie defektów sieci krystalicznej na skutek 
zderzeń z węzłami sieci. Stopień uszkodzenia zaleŜy głównie od dawki implantowanej 
domieszki. 

Na rozkład domieszki ma takŜe wpływ orientacja krystalograficzna podłoŜa oraz jej 
kąt pochylenia względem padającej wiązki. Podstawowe orientacje krystalograficzne 
mają małą gęstość optyczną i dla jonów sieć o takim ułoŜeniu tworzy swego rodzaju 
kanały, w których jonom jest się znacznie łatwiej poruszać. Jest to tzw. efekt 
kanałowania. 

Wielokrotna implantacja, przy róŜnych energiach i dawkach, pozwala na uzyskanie 
dowolnego przekroju domieszki w podłoŜu. 

 Rozkład domieszki podobny do tego jaki uzyskuje się podczas dyfuzji moŜna 
otrzymać stosując implantację przeprowadzoną przez cienką warstwę tlenku krzemu. 
Metoda ta daje jeszcze jedną korzyść. Jony przechodząc przez amorficzny tlenek 
rozpraszają się równomiernie, co zapobiega powstawaniu efektu kanałowania. 
Zmniejsza się takŜe moŜliwość zanieczyszczenia implantowanej warstwy dzięki 
ochronnemu działaniu warstwy tlenku. 

PoniewaŜ implantacja wprowadza zniszczenia do sieci krystalicznej podłoŜa, po jej 
zakończeniu stosuje się wygrzewanie. Proces ten ma na celu odbudowę wiązań sieci 
oraz wprowadzenie jonów domieszki w połoŜenia międzywęzłowe. 

5.4 Operacje technologiczne odwzorowuj ące kształty 

5.4.1 Litografia 

Maskowanie i litografia są procesami polegającymi na "przekopiowaniu" na 
powierzchni płytki motywu przedstawiającego kaŜdy poziom maski jednocześnie na 
całej powierzchni płytki. 

Podobnie jak w fotografii klasycznej, równieŜ w litografii optycznej w zaleŜności 
od reakcji chemicznych, jakie zachodzą pod wpływem światła, moŜna wyróŜnić dwa 
zasadnicze rodzaje materiałów światłoczułych zwane emulsjami: pozytywowe 
i negatywowe.  

W tych pierwszych obszary naświetlone ulegają wypłukaniu pod wpływem 
substancji zwanej wywoływaczem, a obszary nienaświetlone pozostają i stanowić będą 
maskę np. do procesów trawienia w metodzie substraktywnej. Wzór powstający na 
emulsji jest zatem przeniesionym obrazem maski i stąd teŜ nazwa takiej  
emulsji - emulsja pozytywowa.  

W procesie negatywowym obszary naświetlone stają się odporne na działanie 
wywoływacza i to one będą stanowiły maskę, podczas gdy wypłukaniu ulegają obszary 
nienaświetlone. Wzór powstający na emulsji jest wtedy dopełnieniem obrazu maski 
i stąd teŜ nazwa emulsji - emulsja negatywowa. Porównanie skutków naświetlania 
i wywołania obu typów emulsji przy zastosowaniu takiej samej maski przedstawia 
rysunek 5-11. 
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Emulsja
pozytywowa

Emulsja
negatywowa

 
Rysunek 5-11. Porównanie fotolitografii z uŜyciem emulsji pozytywowej 

i negatywowej 

Etapy procesu fotolitografii to: 

• pokrycie płytki krzemowej równomierną warstwą fotorezystu, 

• centrowanie i naświetlenie, 

• rozpuszczenie obszaru naświetlonego lub nienaświetlonego, 

• operacje technologiczne na odkrytych obszarach, 

• usunięcie utwardzonego fotorezystu. 

Na początku następuje odpowiednie przygotowanie podłoŜa w celu zapewnienia 
odpowiedniej adhezji emulsji. Następnie na tak przygotowaną płytkę podłoŜową 
nanoszona jest równomiernie warstwa emulsji. Kolejnym etapem jest suszenie wstępne 
w temperaturze rzędu 100ºC, co prowadzi do pozbawienia jej resztek rozpuszczalnika 
i utwardzenia emulsji. Tak przygotowane płytki są centrowane, co zapewnia 
odpowiednie zgranie wzorów juŜ wykonanych z tym, który ma być przeniesiony.  

Dalszym etapem jest naświetlenie emulsji i jej wywołanie. Dokładność 
odwzorowania ściśle zaleŜy od temperatury oraz czasu wywoływania. Zbyt krótki czas 
prowadzi do pozostawienia resztek emulsji, a zbyt długi do nadmiernego strawienia 
emulsji i duŜych niedokładności. Płytki zakwalifikowane do dalszej obróbki podlegają 
hartowaniu w temperaturze ok. 150-180ºC, co polepsza adhezję emulsji do podłoŜa 
oraz zwiększa jej wytrzymałość na wytrawianie. 

Proces naświetlania przebiega przy uŜyciu masek mających za zadanie ukrycie lub 
odsłonięcie odpowiednich obszarów emulsji. UŜywane są dwa rodzaje masek: negatyw 
pośredni, który jest zmniejszany i powielany na obszar całej płytki na etapie 
naświetlania oraz maski robocze, które przechowują obraz całej płytki podłoŜowej. 
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PoniewaŜ uŜywana maska jest wzorcem dla powstającej warstwy, dokładność jej 
wykonania musi przekraczać kilkakrotnie dokładność odwzorowania. Maski 
najczęściej wykonuje się ze szkła sodowo-wapniowego, boro-krzemowego lub 
kwarcowego. Wzór na masce zwykle wykonywany jest z chromu, który tworzy cienką 
i twardą warstwę na powierzchni maski. 

Typy litografii 

Techniki fotolitografii wykorzystują cząstki o róŜnych energiach lub światło o 
róŜnych długościach fal. Mniejsza długość fali pozwala na uzyskanie większej 
rozdzielczości. MoŜliwe są następujące typy litografii : 

• optyczna (w praktyce ultrafiolet) (0.25÷0.4 µm), 

• rentgenowska (promienie X o małej energii) (1÷100 Å), 

• elektronowa (dł. fali dla energii 10 keV - 1 Å), 

• jonowa. 

Najczęściej stosowane jest światło ultrafioletowe. Czas naświetlania wynosi od 3 
do 30 s i jest ściśle kontrolowany podobnie jak dawka promieniowania 
ultrafioletowego. Na rozdzielczość istotny wpływ ma takŜe wzajemne połoŜenie 
względem siebie maski oraz podłoŜa. Stosuje się litografię: 
• kontaktową, gdy maska dotyka emulsji na płytce,  

• zbliŜeniową, gdy maska znajduje się w niewielkiej (rzędu µm) odległości od 
płytki, 

• projekcyjną skaningową oraz projekcyjną redukcyjną wykorzystujące rzutowanie 
obrazu maski na podłoŜe.  

Fotolitografia optyczna ze względu na rozdzielczość nie przekraczającą 0,5 µm nie 
nadają się bezpośrednio do wykorzystania przy produkcji układów VLSI. Jej 
modyfikacje pozwalają na osiągnięcie rozdzielczości do 0.1 µm. Dla uzyskania 
większych rozdzielczości moŜna wykorzystać fotolitografię w promieniach X, której 
rozdzielczość znajduje się na poziomie dziesiątek nanometrów. 

Wśród technik litograficznych istnieje grupa technik, które nie uŜywają masek. 
Wzór odtwarzany jest na podstawie danych zapisanych w pamięci komputera 
sterującego strumieniem wysokoenergetycznych cząstek (elektronów bądź jonów) 
bombardujących płytkę podłoŜową. 

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z elektronolitografią. Technika ta 
pozwala na osiągnięcie duŜych rozdzielczości. Niska czułość fotorezystów na działanie 
strumienia elektronów jest powodem czasochłonności tego procesu i dlatego jest on 
wykorzystywany jest ona głównie do wytwarzania masek. Drugi przypadek to 
jonolitografia, umoŜliwiająca szybsze przeprowadzenie procesu. Techniki  
jono- i elektronolitografii mogą równieŜ wykorzystywać maski w procesie 
naświetlania całej powierzchni płytki lub rzutowanie jak w litografii projekcyjnej. 
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Ograniczenia litografii optycznej 

Najpopularniejszym typem fotolitografii jest optyczna litografia projekcyjna, 
w której przy pomocy układu optycznego na płytkę krzemową rzutowany jest obraz 
maski pojedynczego układu scalonego, po czym płytka jest przesuwana w celu 
naświetlenia jej kolejnego fragmentu za pomocą mechanizmu zwanego stepperem 
(rys. 5-12). 

Rozdzielczość fotolitografii jest proporcjonalna do długość fali świetlnej uŜytej do 
naświetlenia: 

NA
R

λ∼  (5.6) 

Wielkość występująca w mianowniku jest zwana aperturą numeryczną i wyraŜa się 
wzorem: 

( )ΘnNA sin=  (5.7) 

gdzie n jest współczynnikiem załamania światła w środowisku (dla powietrza zbliŜony 
do jedności), a kąt Θ jest kątem rozwarcia wiązki wychodzącej z obiektywu (rys. 
5-12). 

Zmiana uŜytej długości fali świetlnej wiąŜe się ze znacznymi inwestycjami w nowe 
oprzyrządowanie linii technologicznej i dlatego stosuje się inne środki pozwalające na 
zwiększenie rozdzielczości bez zmiany długości fali świetlnej. 

Jak wynika z rys. 5-13, obecnie w procesie fotolitografii stosuje się światło 
o długości 248 nm, podczas gdy wymiar charakterystyczny wynosi 0.13 µm. 

Θ

Maska

Naświetlenie
(Długość fali λλλλ)

Płytka krzemowa

Ruch steppera  
Rysunek 5-12. Fotolitografia projekcyjna 
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Rysunek 5-13. Wymiar charakterystyczny i długość fali świetlnej uŜywanej 

w procesie fotolitografii [Pat99] 

Oryginalna topografia
(0.18 µµµµm)

a) Maski konwencjonalne (bez OPC)

b) Maski skorygowane przez OPC
 

Rysunek 5-14. Obszar wywołanego fotorezystu przy fotolitografii o wysokiej 
rozdzielczości w przypadku zastosowania masek konwencjonalnych (a) 

i skorygowanych przy pomocy OPC (b) 

Z powodu rozproszenia wiązki świetlnej przy przechodzeniu przez warstwę 
fotorezystu, obszary, w których wiązka posiada mniejszą gęstość optyczną (takie jak 
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naroŜniki), są znacznie gorzej naświetlone niŜ pozostałe. Na skutek tego obszar 
wywołanego fotorezystu znacznie odbiega od prostokąta (rys. 5-14a). Poprzez 
modyfikację kształtu masek i zastosowanie tzw. korekcji bliskości optycznej  
(OPC - ang. Optical Proximity Correction) uzyskuje się lepsze odwzorowanie 
kształtów na powierzchni krzemu bez zmiany stosowanego sprzętu (rys. 5-14b). 

Na dalszą poprawę rozdzielczości odwzorowywanych kształtów pozwala 
zastosowanie masek wielofazowych (ang. Phase-Shift Masks - PSM). Rysunek 5-15 
przedstawia zasadę ich działania. Zastosowanie przesuwnika fazy (warstwy 
przezroczystej substancji o precyzyjnie dobranej grubości) pozwala na uniknięcie 
szkodliwej interferencji fal świetlnych przechodzących przez sąsiednie otwory 
w maskach i powodujących nakreślenie na powierzchni fotorezystu jednej szerszej linii 
zamiast dwóch węŜszych. Maski wielofazowe stosuje się niemal wyłącznie dla warstw 
polikrzemu ze względu na konieczność bardzo precyzyjnego odwzorowania bramek 
tranzystorów. Najczęściej stosuje się metodę podwójnego naświetlenia fotorezystu, 
w której stosuje się dwie maski, z których pierwsza odwzorowuje szerokie linie, 
a druga powoduje dodatkowe zwęŜenie bramek (rys. 5-16). Zastosowanie masek 
wielofazowych wymaga wprowadzenia dodatkowych reguł projektowania w celu 
uniknięcia tzw. konfliktów fazy. Precyzyjne wykonanie cienkich ścieŜek wymaga, aby 
po obu ich stronach światło miało przeciwną fazę. Na rys. 5-17a) wymagania te dla 
linii pionowej i poziomej są sprzeczne. Rysunek 5-17b) pokazuje sposób eliminacji 
konfliktu fazy poprzez poszerzenie ścieŜki. 

 

Przesuwnik fazy o 180°°°°

b) maska wielofazowa

Obszar
nieprzezroczysty

a) maska konwencjonalna

Maska

Źródło światła

Obszar
przezroczysty

Płytka
krzemowa

 
Rysunek 5-15. Wypadkowe natęŜenie fali świetlnej przechodzącej przez 

sąsiednie otwory w masce (ciemna linia) w przypadku masek konwencjonalnych 
(a) i wielofazowych (b) 
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Rysunek 5-16. Odwzorowanie tranzystorów z krótkim kanałem przez podwójne 

naświetlenie 
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Rysunek 5-17. Konflikt fazy na masce wielofazowej i metoda jego eliminacji 

5.4.2 Trawienie 

Trawienie jest osobnym procesem technologicznym. Jednak pewne jego odmiany 
zachodzą podczas innych procesów technologicznych. Jednym z nich jest proces mycia 
stosowany w fazie przygotowawczej wielu operacji, którego podstawowym zadaniem 
jest usunięcie wszelkiego typu zanieczyszczeń z powierzchni płytki oraz cienkiej 
warstwy naturalnego tlenku krzemu. 

WaŜnymi parametrami trawienia są selektywność i anizotropowość. Selektywność 
polega na zdolności do wybiórczego trawienia jednego materiału bez szkody dla 
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innych materiałów znajdujących się na tej samej płytce. Ilustracja efektów trawienia 
selektywnego i nieselektywnego przedstawiona jest na rysunku 5-18. 

 
a)                                                             b) 

Rysunek 5-18. Trawienie a) selektywne b) nieselektywne 

Drugim parametrem charakteryzującym trawienie jest jego izotropowość lub 
anizotropowość. Anizotropowość trawienia polega na znacznie większej szybkości 
trawienia w jednym, wyróŜnionym kierunku (rysunek 5-19).  

 
a)                                                             b) 

Rysunek 5-19. Trawienie izotropowe (a) i anizotropowe (b) 

W technologii układów krzemowych dąŜy się do jak największej anizotropowości 
trawienia, która zapewnia większą wierność w odwzorowywaniu kształtów. 
Anizotropowość uzyskuje się przez stosowanie odczynników, dla których szybkość 
trawienia zaleŜy od zorientowania kierunku trawienia w stosunku do osi 
krystalograficznych lub przez stosowanie cząstek reagenta przyspieszonych w polu 
elektrycznym. 

Trawienie mokre 

Najstarszą stosowaną metodą trawienia jest trawienie mokre. Główne parametry 
tego procesu to: 

• skład kąpieli trawiącej, który ma wpływ na selektywność,  
• stała temperatura trawienia,  

• czas trawienia.  

Kąpiel trawiąca musi spełniać następujące warunki: 

• jej skład musi być tak dobrany, aby moŜna było kontrolować szybkość procesu 
przy zapewnieniu odpowiedniej jego selektywności, 

• w składzie chemicznym kąpieli nie powinno być pierwiastków, które mogłyby 
wpłynąć na czystość podłoŜa, 
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• temperaturę kąpieli naleŜy utrzymywać ją na stałym poziomie, aby moŜna było 
prawidłowo oszacować czas potrzebny na wytrawienie danej warstwy.  

Najwięcej kłopotów sprawia wyznaczenie czasu trawienia warstwy na podstawie jej 
grubości i szybkości trawienia,. Najlepiej byłoby, gdyby proces zakończył się w 
momencie gdy reakcja trawiąca dociera do podłoŜa warstwy trawionej. Przekroczenie 
tego czasu prowadzi do podtrawień i powstawania błędów odwzorowania. 

Najpopularniejszymi anizotropowymi wytrawiaczami krzemu są roztwory na bazie 
kwasu fluorowodorowego (HF). 

Trawienie mokre powoduje problemy przy późniejszym czyszczeniu płytki 
i dlatego dąŜy się do zastąpienia go przez trawienie suche wszędzie tam, gdzie jest to 
moŜliwe. 

Trawienie suche 

Oprócz trawienia mokrego powszechnie stosuje się metody trawienia suchego. 
Zasadniczo występują cztery grupy metod: 

• chemiczne trawienie w plazmie,  

• chemiczne trawienie w plazmie wspomagane jonami,  

• rozpylanie wspomagane cząstkami neutralnym lub jonami,  

• rozpylanie (trawienie fizyczne).  

Podczas chemicznego trawienia w plazmie reaktywne cząstki wchodzą w reakcje 
chemiczną z podłoŜem, w wyniku której produkty tej reakcji opuszczają trawiony 
obszar. Mechanizm procesu jest czysto chemiczny, podobnie jak w przypadku 
trawienia mokrego, więc podobne są jego izotropowe efekty. Zachowana jest przy tym 
duŜa selektywność trawienia co jest niewątpliwą zaletą tego procesu. Istotna róŜnica 
pomiędzy trawieniem mokrym a chemicznym trawieniem w plazmie polega na 
wykorzystaniu fizykochemicznych własności plazmy. 

Chemiczne trawienie w plazmie wspomagane jonami wykorzystuje do polepszenia 
anizotropowości procesu bombardowanie jonami powierzchni trawionej. Dzięki temu 
trawienie zachodzi znacznie szybciej w kierunku padania jonów. Samo trawienie 
odbywa się, tak jak w wyŜej opisanej metodzie, na drodze chemicznej co zapewnia 
duŜą selektywność procesu. 

Rozpylanie wspomagane cząstkami neutralnym lub jonami odbywa się w komorze 
próŜniowej, płytki poddawane są działaniu strumienia gazu zjonizowanego (najczęściej 
argonu), przyspieszanego w silnym polu elektrycznym. Energia kinetyczna strumienia 
jonów uderzając w powierzchnię płytki powoduje wybijanie atomów połoŜonych na 
powierzchni 

W procesie rozpylania wykorzystuje się jony, które bombardując trawiony materiał, 
wybijają z niego cząstki. Trawienie prowadzone tą metodą jest silnie anizotropowe, ale 
bardzo słabo selektywne. Uprzywilejowanym kierunkiem trawienia jest kierunek 
padania jonów. 

Niektóre z przedstawionych metod trawienia suchego wykorzystują fizyczny 
i chemiczny mechanizm trawienia. ZłoŜenie tych dwu typów trawienia nie stanowi ich 
prostej superpozycji i jest znacznie bardziej efektywne. 
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Do opisu procesu suchego trawienia najczęściej wykorzystuje się następujące 
parametry: 

• parametry plazmy lub wiązki jonów,  

• skład gazów roboczych,  

• czas trawienia.  

• ciśnienie gazów roboczych.  

Zwiększanie energii jonów lub plazmy powoduje zwiększanie szybkości procesu. 
Z kolei zwiększanie ciśnienia w reaktorze powoduje jej zmniejszenie. Skład gazów 
roboczych wpływa znacząco na charakter procesu trawienia róŜnych materiałów. 
Najtrudniejszy do wyznaczenia jest czas trwania trawienia. Wyznacza się go róŜnymi 
metodami, wykorzystując spektroskopię masową, spektroskopię widma emisyjnego 
oraz chemoluminescencję.  
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6 Podstawowe technologie 
mikroelektroniczne 

Operacje technologiczne przedstawione w poprzednim rozdziale mogą być 
wykorzystane jako elementy składowe róŜnorodnych technologii w celu wytworzenia 
określonych przyrządów półprzewodnikowych w układzie scalonym. W niniejszym 
rozdziale przedstawiamy najpierw najprostszą technologię unipolarną - NMOS, 
a następnie najpowszechniej obecnie stosowaną technologię unipolarną CMOS. 

6.1 Technologia NMOS 

Rysunek 6-1 przedstawia poszczególne etapy wytwarzania układu scalonego 
w technologii NMOS. Materiałem wyjściowym w procesie NMOS jest wypolerowana 
płytka krzemowa typu p. Grubość płytki wynosi typowo ok. 500 µm. W pierwszym 
etapie na powierzchni płytki wytwarzana jest warstwa dwutlenku krzemu o grubości 
ok. 1 µm (I). Ta warstwa tlenku nosi nazwę tlenku polowego (ang. field oxide). 
Grubość tego tlenku musi być wystarczająco duŜa, aby zapobiec wytwarzaniu się 
warstwy inwersyjnej poza obszarami kanałów tranzystorów. Następnie nakładana jest 
warstwa fotorezystu (II). Maska 1. (dyfuzji n+) określa obszary drenu, źródła i kanału 
wszystkich tranzystorów oraz wszystkie inne obszary, w których potrzebna jest dyfuzja 
n+. Po naświetleniu (III) następuje wywołanie fotorezystu (IV) czyli usunięcie go 
w miejscach, w których nastąpiła reakcja fotochemiczna w fotorezyście. Następnie 
warstwa grubego tlenku jest wytrawiana w powstałych oknach (V). Kolejnym etapem 
jest usunięcie fotorezystu (VI). Następnie na powierzchni płytki wytwarzana jest 
cienka (100 nm) warstwa dwutlenku krzemu (VII). Warstwa ta musi charakteryzować 
się wysoką jakością, gdyŜ posłuŜy jako izolator bramkowy tranzystorów NMOS. Na 
całą powierzchnię płytki nakładana jest warstwa krzemu polikrystalicznego (VIII). 
Kolejna warstwa fotorezystu (IX) po naświetleniu (X) definiuje obszar bramki 
i połączeń ścieŜkami z polikrzemu. Po wywołaniu fotorezystu (XI) nadmiar 
polikrzemu jest usuwany (XII), po czym usuwany jest równieŜ fotorezyst (XIII). 
Następnie wykonuje się implantację jonów (XIV). Cienka warstwa tlenku nie stanowi 
przeszkody dla implantacji jonów, natomiast są one zatrzymywane przez gruby tlenek 
i bramkę polikrzemową, która działa w ten sposób jako maska. Metoda taka nosi 
nazwę samocentrowania bramki i zapewnia ona, Ŝe obszary drenu i bramki oraz 
źródła i bramki nie zachodzą na siebie, co minimalizuje pojemności pasoŜytnicze 
między tymi elektrodami. 

Kolejnym etapem jest nałoŜenie warstwy izolacyjnej metodami CVD (XV). 
Warstwa ta izoluje pierwszą warstwę metalizacji od podłoŜa i polikrzemu. 
W następnym etapie wytwarza się otwory na kontakty poprzez pokrycie powierzchni 
płytki warstwą fotorezystu (XVI), nałoŜenie maski definiującej połoŜenie otworów 
i naświetlenie płytki (XVII) oraz wywołanie fotorezystu (XVIII) i trawienie dwutlenku 



PODSTAWY MIKROELEKTRONIKI 

60 

krzemu (XIX). Po usunięciu fotorezystu (XX) na całą powierzchnię płytki zostaje 
nałoŜony metal np. przez fizyczne osadzanie z fazy lotnej (XXI). Następnie ponownie 
nakłada się fotorezyst na powierzchnię płytki (XXII), naświetla przez czwartą maskę 
(XXIII) definiuj ącą ścieŜki metalizacji, wywołuje fotorezyst (XXIV) i wytrawia 
nadmiar metalu (XXV). Po usunięciu fotorezystu (XXVI) nakładana jest warstwa 
izolacyjna (XXVII). Po nałoŜeniu fotorezystu na całą powierzchnię płytki (XXVIII), 
naświetleniu przez piątą maskę (XXIX) i wywołaniu fotorezystu (XXX) wytrawiamy 
warstwę izolacyjną nad obszarami pól kontaktowych (padów). Po usunięciu 
fotorezystu otrzymujemy płytkę gotową do przetestowania, a następnie  pocięcia 
i zapakowania w obudowę. 

 

~1 mµ
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V. Wytrawienie grubego tlenku 
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XI. Wywołanie fotorezystu 
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XVI. Pokrycie powierzchni płytki 
półprzewodnikowej warstwą  
fotorezystu 
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p

 

XVII. NałoŜenie trzeciej maski 
i naświetlanie 

p

 

XVIII. Wywołanie fotorezystu 

p

 

XIX. Wytrawienie dwutlenku 
krzemu - otwory pod kontakty 

p

 

XX. Usunięcie fotorezystu 

p

 

XXI. NałoŜenie metalu na całą 
powierzchnię płytki 

p

 

XXII. NałoŜenie fotorezystu na całą 
powierzchnię płytki 
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p

 

XXIII. NałoŜenie czwartej maski 
i naświetlanie 

p

 

XXIV. Wywołanie fotorezystu 

p

 

XXV. Wytrawienie metalu 

p

 

XXVI. Usunięcie fotorezystu 

p

 

XXVII. NałoŜenie warstwy 
izolacyjnej 
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p

 

XXVIII. Nało Ŝenie fotorezystu na 
całą powierzchnię płytki 

p

 

XXIX. NałoŜenie piątej maski 
i naświetlenie 

p

 

XXX. Wywołanie fotorezystu 

p

 

XXXI. Wytrawienie tlenku krzemu 
nad polami kontaktowymi 

p

 

XXXII. Usunięcie fotorezystu 

Rysunek 6-1. Proces technologiczny NMOS 
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6.2 Technologia CMOS 

Istnieją cztery podstawowe odmiany technologii CMOS: 

• ze studnią typu n (ang. n-well process), 

• ze studnią typu p (ang. p-well process), 

• z podwójną studnią (ang. twin-tub process), 

• na podłoŜu izolacyjnym (ang. Silicon on Insulator). 

W technologii CMOS moŜliwe jest równieŜ wykonanie tranzystorów bipolarnych 
przez dodanie odpowiednich etapów technologicznych, technologia zwana jest 
wówczas BiCMOS. 

Rys. 6-2 przedstawia kolejne etapy wytwarzania tranzystora w technologii ze 
studnią typu n. Analogicznie jak przy opisie technologii NMOS rysunki są 
uproszczone i nie uwzględniają m.in. dyfuzji lateralnych, nierównomiernego 
nakładania warstw i zuŜywania podłoŜa przy wytwarzaniu warstw tlenkowych. Tak jak 
w przypadku technologii NMOS operacje technologiczne wykonywane są na słabo 
domieszkowanym podłoŜu typu p, które pokrywa się warstwą grubego tlenku (I). 
Następnie nakładana jest warstwa fotorezystu (II). Maska określa obszary, w których 
będą wykonane wyspy typu n (podłoŜe dla przyrządów z kanałem typu p). Po 
naświetleniu (III) następuje wywołanie fotorezystu (IV). Następnie warstwa grubego 
tlenku jest wytrawiana w powstałych oknach (V). Po implantacji jonów otrzymujemy 
studnię typu n (VI), która po usunięciu fotorezystu poddawana jest procesowi 
wygrzewania w celu redyfuzji domieszek (VII). Następnie warstwa tlenku jest 
usuwana i wykonywane są operacje (I-VI) z rys. 6-1, czyli wytworzenie warstwy 
grubego tlenku, a następnie otwarcie obszarów, w których wykonane będą tranzystory 
obu typów (VIII). Następnie nakładana jest warstwa cienkiego tlenku bramkowego 
(IX). Po wytworzeniu ścieŜek polikrzemowych (X), maskuje się obszary tranzystorów 
typu p i wytwarza dreny i źródła tranzystorów typu n przez samocentrowaną 
implantację jonów (XI). Następnie maskuje się obszary tranzystorów typu n 
i wytwarza dreny i źródła tranzystorów PMOS (XII). Kolejne kroki (XIII-XIX) są 
identyczne jak w przypadku technologii NMOS, z tą róŜnicą, Ŝe występują tutaj dwie 
warstwy metalizacji. 

~1 mµ

p

 

I. Pokrycie powierzchni płytki 
półprzewodnikowej warstwą 
grubego tlenku 

p

 

II. Pokrycie powierzchni płytki 
półprzewodnikowej warstwą 
fotorezystu 
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p

 

III. NałoŜenie pierwszej maski 
i naświetlenie 

p

 

IV. Wywołanie fotorezystu 

p

 

V. Wytrawienie grubego tlenku 

p

 

VI. Implantacja studni typu n 

p

n

 

VII. Wygrzewanie płytki - redyfuzja 
domieszek 

 

p 

n 

 

VIII. Otwarcie okien w grubym 
tlenku w obszarach tranzystorów 
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n

p
 

IX. NałoŜenie warstwy cienkiego 
tlenku 

n

p

 

X. NałoŜenie polikrzemu na całą 
powierzchnię płytki, maskowanie 
i wytrawienie jego nadmiaru 

p

n

 

XI. Zamaskowanie obszaru studni 
i samocentrowana implantacja 
obszarów drenu i źródła 
tranzystorów NMOS 

p

n

 

XII. Zamaskowanie obszaru 
tranzystorów NMOS 
i samocentrowana implantacja 
obszarów drenu i źródła 
tranzystorów PMOS 

 

p 

n 

 

XIII. NałoŜenie pierwszej warstwy 
izolacyjnej 

 

p 

n 

 

XIV. Maskowanie i wytrawienie 
obszarów pod kontakty 

 

p 

n 

 

XV. Metalizacja powierzchni płytki, 
maskowanie i wytrawienie nadmiaru 
metalu 
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p

n

 

XVI. NałoŜenie drugiej warstwy 
izolacyjnej 

p

n

 

XVII. Wytrawienie obszarów pod 
przelotki (vias) 

p

n

 

XVIII. Metalizacja powierzchni 
płytki, maskowanie i wytrawienie 
nadmiaru metalu 

p

n

 

XIX. NałoŜenie końcowej warstwy 
pasywacyjnej 

Rysunek 6-2. Proces technologiczny CMOS 

6.2.1 Technologia LOCOS 

We współczesnych technologiach CMOS do określenia obszarów, na których 
wytworzony zostanie tlenek polowy, stosuje się technologię LOCOS (ang. Local 
Oxidation of Silicon). Najbardziej charakterystyczną jej cechą jest stosowanie warstwy 
Si3N4 jako maski (rys. 6-3). Metoda zapewnia gładkie przejście między warstwą 
cienkiego a grubego tlenku (tzw. ptasi dziób), co polepsza ułoŜenie warstw metalizacji. 
UmoŜliwia ona równieŜ selektywne domieszkowanie podłoŜa pod obszarem tlenku 
polowego w celu podwyŜszenia napięcia progowego (ang. field implant).  
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Pierwszym etapem produkcyjnym jest pokrycie płytki warstwą dwutlenku krzemu 
i azotku krzemu (I). Cienka warstwa SiO2 stosowana jest jako warstwa buforowa 
polepszająca przyczepność azotku krzemu. Następnie obszary, w których będzie 
znajdował się tlenek polowy, maskowane są przy pomocy fotorezystu (II). Po 
wytrawieniu azotku krzemu (III) przeprowadza się utlenianie podłoŜa (IV). Na granicy 
obszaru pokrytego fotorezystem powstaje trójkątny obszar przejściowy, tzw. ptasi 
dziób, na skutek przenikania tlenu pod warstwę azotku. Następnie warstwa azotku 
i cienkiego tlenku jest usuwana (V). 

 

p 

n 

SiN 34 
SiO 2 

 

I. NałoŜenie warstwy dwutlenku 
krzemu i azotku krzemu na 
powierzchnię płytki 

 

p 

n 

 

II. NałoŜenie, naświetlenie 
i wywołanie fotorezystu 

 

p 

n 

 

III. Wytrawienie azotku 
i usunięcie fotorezystu 

 

p 

n 

 

IV. Wytworzenie tlenku 
polowego 

 

p 

n 

 

V. Usunięcie azotku krzemu 
i wytrawienie cienkiego tlenku 

Rysunek 6-3. Technologia LOCOS 

6.2.2 Technologia z podwójną studnią (twin-tub) 

W technologii CMOS przedstawionej powyŜej studnia typu n jest wykonywana 
poprzez domieszkowanie określonego obszaru podłoŜa typu p. Powoduje to znaczną 



PODSTAWOWE TECHNOLOGIE MIKROELEKTRONICZNE 

71 

koncentrację domieszek w obszarze studni, a co za tym idzie, obniŜenie ruchliwości 
dziur. Wada ta jest wyeliminowana w technologii CMOS z podwójną studnią (rys. 
6-4). Materiałem wyjściowym jest silnie domieszkowana płytka typu n+ lub p+, na 
której umieszczona jest słabo domieszkowana warstwa epitaksjalna. Pierwszym 
etapem produkcyjnym jest pokrycie płytki warstwą dwutlenku krzemu i azotku krzemu 
(I). Następnie płytka zostaje pokryta fotorezystem i po maskowaniu, naświetleniu 
i wywołaniu odsłaniany jest obszar studni typu n (II). Kolejnym krokiem jest 
wytrawienie tlenku i azotku krzemu i implantacja studni typu n (III). Następnym 
krokiem jest wytworzenie na odkrytym obszarze warstwy grubego tlenku (IV). Po 
usunięciu fotorezystu wytrawiana jest warstwa azotku krzemu, bez naruszania grubej 
warstwy tlenku zasłaniającej obszar studni typu p. W ten sposób następuje 
samocentrowanie obszaru studni. Następnie poprzez cienką warstwę tlenku 
wykonywana jest implantacja studni typu n (V). Kolejnym krokiem jest wygrzewanie 
płytki w celu redyfuzji domieszek (VI). Kolejne kroki są identyczne jak w klasycznym 
procesie CMOS. 

 

ν
SiO2

Si N3 4

 

I. Warstwa epitaksjalna 
pokryta warstwą dwutlenku 
i azotku krzemu 

 

II. Pokrycie fotorezystem, 
maskowanie, naświetlenie 
i wywołanie 

 

III. Wytrawienie tlenku 
i azotku krzemu oraz 
implantacja studni typu n 

 

 

IV. Wytworzenie warstwy 
grubego tlenku 
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V. Usunięcie fotorezystu 
i azotku krzemu oraz 
implantacja studni typu p 

 

VI. Wygrzewanie płytki 
w celu redyfuzji domieszek 
w studniach 

Rysunek 6-4. Wytwarzanie podwójnej studni w technologii CMOS 

6.2.3 Technologia ze słabo domieszkowanym drenem (LDD) 

W celu obniŜenia pola elektrycznego w obszarach skrajnych drenu i źródła oraz 
zmniejszenia wpływu drenu na ładunek zaindukowany w kanale przy jednoczesnym 
zapewnieniu niewielkiej rezystancji szeregowej tych obszarów stosuje się słabo 
domieszkowane zakończenia drenu i źródła w pobliŜu kanału. Wytworzone w ten 
sposób obszary określane są skrótem SDE (ang. Source and Drain Extension), zaś 
technologia nosi nazwę LDD - (ang. Lightly Doped Drain). Dreny i źródła wytwarzane 
są w tej technologii dwuetapowo (rys. 6-5). Po uformowaniu ścieŜek polikrzemowych 
wykonywana jest samocentrowana dyfuzja słabo domieszkowanych obszarów drenu 
i źródła (I). Następnie płytka pokrywana jest warstwą osadzanego metodą chemiczną 
dwutlenku krzemu (II). Tlenek jest wytrawiany w ciągu tak dobranego czasu, aby 
wzdłuŜ bramki pozostały wąskie występy maskujące (III). SłuŜą one jako maska dla 
drugiej implantacji jonów, wytwarzającej bogato domieszkowane obszary drenów 
i źródeł (IV). Kolejne etapy są identyczne jak w klasycznym procesie CMOS. 

 

p n-

 

I. Implantacja słabo domieszkowanych obszarów drenu 
i źródła 

 

II. Pokrycie płytki warstwą osadzanego chemicznie 
tlenku 
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~0.3µm

spacer

 

III. Wytrawianie tlenku i uformowanie występów 
maskujących (spacer oxide) 

n+

 

IV. Uformowanie mocno domieszkowanych obszarów 
źródła i drenu 

Rysunek 6-5. Wytwarzanie tranzystorów ze słabo domieszkowanym drenem 
(LDD) 

6.2.4 Wytwarzanie ścieŜek metalowych 

ŚcieŜki metalowe w układach scalonych moŜna wykonać dwoma metodami. 
Najczęściej stosowana metoda polega na pokryciu całego obszaru płytki warstwą 
metalu, maskowaniu przy uŜyciu fotorezystu i wytrawieniu nadmiaru metalu 
(rys. 6-6a). 

a) 

 

p 

n 

 

b) 

 

p 

n 

 

Rysunek 6-6. Wytwarzanie ścieŜek metalowych: a) wytrawienie nadmiaru 
metalu, b) lift-off 
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Drugą metodą jest metoda lift-off, polegająca na pokryciu całej płytki warstwą 
fotorezystu, naświetleniu i wywołaniu z pozostawieniem miejsc które mają zostać 
pokryte metalizacją, nałoŜenie na całą powierzchnię warstwy metalu i usunięcie 
fotorezystu (rys. 6-6b). Warstwa metalu znajdująca się na powierzchni fotorezystu 
ulegnie odklejeniu i oderwaniu. 

W przypadku stosowania miedzi jako materiału na ścieŜki przewodzące występują 
trudności w trawieniu tego metalu. Stosuje się wówczas tzw. metodę damasceńską. 
Polega ona na wytworzeniu rowków na ścieŜki metalizacji, nałoŜenie na całą 
powierzchnię warstwy metalicznej, a następnie usunięcie nadmiaru metalu przez 
chemiczne i mechaniczne polerowanie. Metoda ta zapewnia równieŜ zachowanie 
płaskości powierzchni układu. 

6.3 Zjawisko zatrza śnięcia w układach CMOS 

W strukturach bramek CMOS moŜe wystąpić niepoŜądane zjawisko zatrzaśnięcia 
(ang. latch-up), polegające na załączeniu pasoŜytniczego tyrystora [Wes94]. Jego 
struktura moŜe być przedstawiona w postaci dwóch połączonych tranzystorów 
bipolarnych NPN i PNP (rys. 6-7). Emiterem tranzystora NPN jest źródło tranzystora 
NMOS, bazę stanowi podłoŜe typu p, a kolektor to obszar studni typu n. Emiterem 
tranzystora PNP jest źródło tranzystora PMOS, bazą obszar studni typu n, a kolektorem 
podłoŜe typu p. Załączenie tego tyrystora powoduje przepływ znacznego prądu między 
zasilaniem a masą układu, powodując zazwyczaj uszkodzenie linii zasilających. 
Współcześnie produkowane układy CMOS są zabezpieczone przed wystąpieniem tego 
zjawiska, m. in. przez zapewnienie odpowiednio małych rezystancji Rsubstrate i Rwell. 
Warunkiem tego jest umieszczanie kontaktów polaryzacji podłoŜa i studni blisko 
źródeł tranzystorów. Na zjawisko zatrzaśnięcia szczególnie naraŜone są obwody 
wyjściowe układów, gdzie moŜe ono być wywołane przez podniesienie napięcia 
wyjściowego o 0.7 V (napięcie na przewodzącej diodzie) powyŜej napięcia zasilania 
lub obniŜenie go o 0.7 V poniŜej napięcia masy. W obwodach tych stosuje się 
polaryzację podłoŜa i studni za pomocą pierścieni ochronnych (ang. guard rings) 
otaczających tranzystory, podłączonych odpowiednio do masy i napięcia zasilania. 
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n+ n+ n+p+ p+ p+

n-well

p-substrate

Rsubstrate

Rwell

VSS VDD

in out

NPN PNP

 
Rysunek 6-7. Elementy pasoŜytnicze w strukturze inwertera CMOS 

6.4 Diody w układach scalonych CMOS 

W układach CMOS diody są wykorzystywane do zabezpieczenia wejść 
tranzystorów MOS, chroniąc je przed przebiciem warstwy dielektryka przez ładunki 
elektrostatyczne. Typowy układ zabezpieczający wejście układu CMOS jest 
przedstawiony na rys. 6-8. Przy ujemnych napięciach na wejściu przewodzi dioda D2, 
a przy napięciach dodatnich przekraczających napięcie zasilania przewodzi dioda D1. 
W zakresie normalnej pracy układu diody są spolaryzowane w kierunku zaporowym 
i nie zakłócają pracy układu. Rezystor R ogranicza prąd płynący przez diody. 
Zabezpieczenia nie działają przy wyłączonym zasilaniu układu, wyłączenie napięcia 
zasilania przy pozostawionym podłączonym napięciu wejściowym moŜe uszkodzić 
diodę D1. Stąd wynika konieczność zwrócenia uwagi na kolejność podłączania 
i wyłączania napięć w układzie. Rezystor jest wykonany jako ścieŜka polikrzemowa 
o odpowiednim stosunku długości i szerokości, przekroje i maski dwóch typów diod 
realizowalnych w układach CMOS pokazane są na rysunkach 6-9 i 6-10. Pamiętając 
o tym, Ŝe podłoŜe w układach CMOS musi posiadać najniŜszy potencjał w obwodzie, 
a studnia najwyŜszy, jedną z realizacji wykorzystuje się jako diodę D1, a drugą  
jako D2. 

Pomimo tego rodzaju zabezpieczeń naleŜy unikać naraŜania układów CMOS na 
wyładowania elektrostatyczne i montować je na odpowiednio zabezpieczonych 
stanowiskach, zakładając na nadgarstki opaski uziemiające, a juŜ na pewno wyrównać 
potencjał elektryczny przez dotknięcie obudowy urządzenia. 
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D2
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Rysunek 6-8. Układ zabezpieczenia obwodu wejściowego bramek w układach 

CMOS 

 

p

n+ p+p+

 
Rysunek 6-9. Dioda n+/p- 

p

p+ n+n+
n

 
Rysunek 6-10. Dioda p+/n- 
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6.5 Podsumowanie 

Rysunek 6-11 przedstawia przekrój struktury CMOS z uwzględnieniem niektórych 
deformacji powstających w procesie technologicznym. Pokazana została technologia 
z podwójną studnią i tranzystorami ze słabo domieszkowanym drenem (LDD). Na 
rysunku do wykonania połączeń wykorzystano dwa poziomy metalizacji. We 
współczesnych technologiach CMOS gęstość upakowania jest tak duŜa, Ŝe konieczne 
jest stosowanie większej liczby warstw metalizacji (6-7). 

Na rysunku 6-11 widzimy Ŝe powierzchnia studni typu n znajduje się poniŜej 
powierzchni studni typu p, ze względu na zuŜywanie podłoŜa w procesie utleniania. 
Warstwy metalizacji nie są idealnie płaskie, ale odzwierciedlają kształt poprzednich 
warstw. Często w procesie technologicznym stosuje się tzw. planaryzację, czyli 
wyrównanie powierzchni płytki, po nałoŜeniu pierwszej warstwy izolacji między 
pierwszym a drugim poziomem metalizacji. Nad kontaktami i przelotkami w warstwie 
metalu powstaje charakterystyczne wgłębienie. 

NWELLPWELL

podłoŜe P

NMOS PMOS

obszary słabo domieszkowanego drenu i źródła

przelotka (VIA)

kontakt

tlenek polowy
(utlenianie podłoŜa)

warstwy izolacyjne
(CVD)

metal II metal I

 
Rysunek 6-11. Przekrój struktury CMOS
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7 Układy logiczne MOS 

Tranzystory MOS znakomicie nadają się do wytwarzania układów cyfrowych. 
Wyparły one obecnie niemal całkowicie układy bipolarne z tej dziedziny, 
pozostawiając w uŜyciu jedynie rodzinę układów BiCMOS.  

Podstawowym elementem układów logicznych jest inwerter, składający się 
z elementu sterowanego oraz obciąŜającego (rys. 7-1). W zaleŜności od realizacji 
elementu sterującego i obciąŜającego moŜna wyróŜnić róŜne realizacje układów 
cyfrowych MOS (rys. 7-2). Bardziej złoŜone bramki logiczne realizuje się przez 
modyfikacje układu inwertera. 

ObciąŜenie

Sterowanie

Vi Vo

 
Rysunek 7-1. Ogólny schemat inwertera MOS 

Układy cyfrowe MOS

NMOSPMOS CMOS BiCMOS

z obciąŜeniem
zuboŜanym

z obciąŜeniem
wzbogacanym

statyczne dynamiczne

 
Rysunek 7-2. Rodzaje cyfrowych układów scalonych MOS 



UKŁADY LOGICZNE MOS 

79 

Układy PMOS były pierwszymi produkowanymi układami MOS, zostały one 
szybko zastąpione przez układy NMOS. Obecnie ponad 90% produkowanych układów 
scalonych to układy CMOS. Układy BiCMOS zapewniają większą szybkość działania 
niŜ CMOS kosztem mniejszej gęstości upakowania.  

7.1 Bramki NMOS 

VDD

Vi CL

VDD

CL

Vo Vo

Vi

TL

TD

TL

TD

VGG

 
a)                                              b) 

 
Rysunek 7-3. Schematy inwerterów NMOS z obciąŜeniem typu  

wzbogacanego (a) i zuboŜanego (b) 

Bramki NMOS [Mar91] są skonstruowane wyłącznie z tranzystorów MOS 
z kanałem typu n. Najprostsze z punktu widzenia technologii są bramki, w których 
obciąŜeniem jest tranzystor MOS z kanałem wzbogacanym (rys. 7-3a). CL jest 
pojemnością obciąŜającą, reprezentującą pojemności pasoŜytnicze doprowadzeń 
i pojemność wejściową następnego stopnia. MoŜliwe są dwa przypadki polaryzacji 
bramki tranzystora obciąŜającego (TL): 

• VGG<VDD+VT
L - tranzystor obciąŜający pracuje w zakresie nasycenia, w praktyce 

sytuacja taka występuje przy pojedynczym źródle zasilania, VGG=VDD. 

• VGG≥VDD+VT
L -tranzystor obciąŜający pracuje w zakresie nienasycenia. 

Charakterystyki przejściowe, czyli zaleŜność napięcia wyjściowego od 
wejściowego, dla obu przypadków przedstawione są na rysunku 7-4a). 

W przypadku tranzystora obciąŜającego pracującego w zakresie nasycenia napięcie 
wyjściowe nie osiąga dla stanu logicznej jedynki poziomu napięcia zasilania. 
W kaŜdym z przypadków w stanie logicznego zera napięcie wyjściowe osiąga pewną 
niezerową wartość VQL zaleŜną od napięcia zasilania, napięć progowych i stosunku 
szerokości kanałów tranzystora obciąŜającego i sterującego. Od wartości tego napięcia 
zaleŜy odporność na zakłócenia. Załączanie inwertera jest znacznie szybsze niŜ 
wyłączanie (rys. 7-4b). 
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Rysunek 7-4. Charakterystyki przejściowe inwerterów NMOS z obciąŜeniem 

typu wzbogacanego (a) i przebieg napięcia wyjściowego podczas  
przełączania (b) 

W inwerterze z tranzystorem obciąŜającym z kanałem zuboŜanym w fazie 
wyłączania prąd płynący przez ten tranzystor jest praktycznie stały. Zapewnia to 
szybsze wyłączanie inwertera i znacznie lepszą charakterystykę przejściową ze 
względu na odporność na zakłócenia (rys. 7-5). Wadą tego układu jest bardziej 
skomplikowany proces technologiczny ze względu na konieczność wytworzenia 
zarówno tranzystorów z kanałem wzbogacanym, jak i zuboŜanym. 

VT
D

VDD

Vo

(VGG-VT
L)

Vi

Vo

VDD

t

(VGG-VT
L)

E-N

E-S

RD

VQL

VQL

VDD

D
RE-N

E-S

 
a)                                                 b) 

 
Rysunek 7-5. Porównanie procesu wyłączania (a) i charakterystyk 
przejściowych (b) róŜnych typów inwerterów NMOS. D -obciąŜenie 

tranzystorem z kanałem zuboŜanym, R - rezystorem liniowym,  
E-N - tranzystorem z kanałem wzbogacanym w zakresie nienasycenia,  

E-S -tranzystorem z kanałem wzbogacanym w zakresie nasycenia 
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Rozbudowując układy inwerterów moŜemy uzyskać bramki realizujące 
podstawowe funkcje logiczne - np. NAND i NOR (odpowiednio rys. 7-6a) i b). 
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a)                                                                       b) 

 
Rysunek 7-6. Bramki logiczne NMOS: NAND (a) i NOR (b) 

śeby na wyjściu bramki NAND pojawił się stan niski, na wejściu wszystkich n 
połączonych szeregowo tranzystorów musi pojawić się logiczna jedynka. Dlatego dla 
zapewnienia takiego samego poziomu napięcia wyjściowego jak w inwerterze, 
szerokości kanałów tranzystorów sterujących muszą być n-krotnie powiększone 
w stosunku do inwertera. Na wyjściu bramki NOR stan logicznego zera powstanie 
wówczas, kiedy na co najmniej jednym z wejść bramki pojawi się stan wysoki. 
W związku z tym szerokość tranzystora sterującego będzie identyczna, jak 
w przypadku inwertera. W przypadku jednoczesnego załączenia więcej niŜ jednego 
tranzystora sterującego, wartość napięcia na wyjściu będzie niŜsza, niŜ w przypadku 
inwertera (co nie jest oczywiście wadą, gdyŜ zwiększa to odporność na zakłócenia). 

ZauwaŜmy, Ŝe dla stanu wysokiego na wyjściu bramki NMOS nie pobierają prądu 
ze źródła zasilania (jeŜeli pominąć prądy upływu i podprogowe). Dla stanu niskiego na 
wyjściu przez bramkę płynie prąd, co powoduje statyczne straty mocy. Wada ta została 
usunięta w bramkach CMOS. 
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7.2 Bramki CMOS 

7.2.1 Inwerter CMOS 

Bramki CMOS (Complementary MOS) zbudowane są z tranzystorów 
komplementarnych MOS, czyli zarówno z kanałem typu n, jak i p (rys. 7-7). W tym 
przypadku podział na tranzystor obciąŜający i sterujący jest czysto umowny, gdyŜ oba 
tranzystory są sterowane napięciem wejściowym. 
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Rysunek 7-7. Schemat inwertera CMOS 

Charakterystyka przej ściowa inwertera 

Charakterystyka przejściowa inwertera CMOS jest przedstawiona na rys. 7-8.  
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Rysunek 7-8. Statyczna charakterystyka przejściowa (a) i prąd (b) inwertera 

CMOS 
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Posługując się najprostszym modelem tranzystora MOS, moŜemy charakterystykę 
przejściową inwertera podzielić na pięć obszarów [Sed98]: 

 

Obszar A: TnVVi <≤0  

Tranzystor NMOS pracuje w zakresie podprogowym, prąd drenu jest zerowy. Prąd 
tranzystora PMOS jest równieŜ zerowy. PMOS pracuje w zakresie liniowym, 

DDVVo = . 

Obszar B: invTn VVV i <≤  

Vinv
 jest zdefiniowane jako napięcie wejściowe, przy którym przez inwerter płynie 

maksymalny prąd, wartość ta zwana jest równieŜ napięciem progowym inwertera. 
W tym zakresie tranzystor NMOS pracuje w zakresie nasycenia, a tranzystor PMOS 
w zakresie liniowym. PoniewaŜ prądy w obu przyrządach są jednakowe co do wartości 
bezwzględnej 

DSnDSp II −=  (7.1) 

Prąd tranzystora PMOS ma wartość: 

( )( ) ( )( )2

2
1

DDoDDoTpDDipDSp VVVVVVVI −−−−−−= β  (7.2) 

gdzie: 

peff

peff
pp L

W
k=β  (7.3) 

Prąd tranzystora NMOS pracującego w nasyceniu ma wartość: 

( )
2

2
Tni

nDSn

VV
I

−= β  (7.4) 

gdzie: 

neff

neff
nn L

W
k=β  (7.5) 

Porównując prądy obu tranzystorów otrzymujemy: 

( )22

2
2)()( Tni

p

n
DDTp

DD
iTpiTpio VVVV

V
VVVVVV −−







 −−−−+−=
β
β

(7.6) 

Obszar C: invVVi =  

Oba tranzystory są w zakresie nasycenia. Prąd tranzystora PMOS określony jest 
wzorem: 

( )
2

2
TpiDD

pDSp

VVV
I

+−
−= β  (7.7) 

Prąd tranzystora NMOS ma postać opisaną wzorem (7.4). 



PODSTAWY MIKROELEKTRONIKI 

84 

Przyrównując prądy obu tranzystorów otrzymujemy: 

β
β

+

++
=

1
TnTpDD

inv

VVV
V  (7.8) 

gdzie: 

p

n

β

β
β =  (7.9) 

Równanie (7.8) jest bardzo uŜyteczne z punktu widzenia projektanta układów 
scalonych. Wynika z niego, Ŝe projektant ma wpływ na wartość napięcia progowego 
inwertera, gdyŜ parametry βn i βp zaleŜą od wymiarów tranzystorów. Dla 
symetrycznych napięć progowych 

TpTn VV −=  (7.10) 

JeŜeli projektant zapewni, Ŝe 

pn ββ =  (7.11) 

uzyskamy symetryczny inwerter, dla którego 

2
DD

inv

V
V =  (7.12) 

W typowym procesie CMOS 

32÷≈== µ
µ
µ

p

n

p

n

k

k
 (7.13) 

Projektant dla otrzymania współczynnika β równego jedności powinien ustalić 

( )
neff

neff

peff

peff

L

W

L

W
32÷=  (7.14) 

Zazwyczaj projektuje się układy przyjmując minimalną dopuszczalną długość 
kanałów tranzystorów, wynikającą z procesu technologicznego, dlatego typowo kanał 
tranzystora PMOS będzie dwu-trzykrotnie szerszy od kanału tranzystora NMOS. Dla 
współczynnika β równego jedności uzyskujemy równieŜ jednakowy prąd ładujący 
i rozładowujący pojemność obciąŜenia, a co za tym idzie, jednakowe opóźnienia 
inwertera przy załączaniu i wyłączaniu. 

Napięcie wyjściowe w tym przypadku nie jest równe dokładnie połowie napięcia 
zasilającego, ale zawiera się w przedziale 

Tp
DD

oTn
DD V

V
VV

V −<<−
22

 (7.15) 

 

Obszar D: TpDDinv VVVV i +<≤  

W tym zakresie NMOS jest w zakresie liniowym, a PMOS w zakresie nasycenia. 
Analiza jest podobna, jak w zakresie B. 
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( )22)()( TpDDi
n

p
TniTnio VVVVVVVV −−−−−−=

β
β

 (7.16) 

 

Obszar E: DDTpDD VVVV i <≤+  

Tranzystor NMOS jest w zakresie liniowym, PMOS jest w zakresie podprogowym, 
0=oV . 

Wpływ współczynnika ββββ na charakterystyk ę przejściow ą 

Współczynnik β ma wpływ na napięcie progowe inwertera i moŜe być zadany przez 
projektanta poprzez dobór rozmiarów tranzystorów. Na inne parametry, takie jak 
ruchliwości nośników i napięcia progowe tranzystorów, projektant układów scalonych 
nie ma wpływu. Zwiększenie β obniŜa napięcie progowe inwertera Vinv (rys. 7-9). 
W praktyce ustala się β=1, chyba Ŝe na wejście podane jest napięcie o innym zakresie 
niŜ CMOS i zachodzi potrzeba translacji poziomów napięcia między róŜnymi 
standardami logicznymi. 
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Rysunek 7-9. Wpływ parametru β na statyczną charakterystykę przejściową 

inwertera CMOS (a) i jego napięcie progowe (b) 

Marginesy szumów 

Margines szumów jest istotnym parametrem przy projektowaniu układów 
cyfrowych. Definiuje się go jako dopuszczalne napięcie szumów na wejściu nie 
zmieniające stanu wyjścia. Aby określić marginesy szumów, musimy określić jakie są 
dopuszczalne poziomy sygnałów na wejściu i wyjściu. Jak pokazano na rys. 7-10, 
definiujemy dopuszczalne poziomy logiczne na wejściu jako: 
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• Logiczne 0: ILVVi <≤0  

• Logiczne 1: DDIH VVV i <≤  

i na wyjściu jako: 

• Logiczne 0: OLo VV <≤0  

• Logiczne 1: DDoOH VVV <≤  

Margines szumów dla stanu niskiego definiujemy jako: 

OLILL VVNM −=  (7.17) 

a dla stanu wysokiego jako: 

IHOHH VVNM −=  (7.18) 

Napięcia VIL i V IH dogodnie jest zdefiniować jako punkty, w których nachylenie 
charakterystyki przejściowej inwertera wynosi -1, czyli 

1−=
i

o

dV

dV
 (7.19) 

W celu osiągnięcia wysokich marginesów szumów, korzystne jest, gdy VIL i VIH są 
połoŜone blisko siebie, po dwóch stronach połowy napięcia zasilania.  
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Rysunek 7-10. Definicja marginesów szumów 

Opóźnienie wprowadzane przez inwerter CMOS 

Opóźnienie bramki logicznej definiujemy jako odstęp czasu upływający od 
momentu, w którym napięcie na wejściu osiągnie połowę napięcia zasilania, do 
momentu, w którym napięcie na wyjściu osiągnie połowę napięcia zasilania  
(rys. 7-11a) [Sed98]. Rysunek 7-11b) przedstawia inwerter obciąŜony identycznym 
inwerterem. W celu uproszczenia analizy chcemy przedstawić całą pojemność 
obciąŜenia jako pojedynczą pojemność C między wyjściem pierwszego inwertera 
a masą. Na początek zauwaŜmy, Ŝe w czasie tdHL i tdLH wyjście pierwszego inwertera 
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zmienia się odpowiednio od 0 do VDD/2 lub od VDD/2 do 0. W związku z tym, drugi 
inwerter nie zmienia stanu podczas całej analizy. Ta obserwacja pomoŜe nam 
oszacować pojemność wejściową drugiego inwertera. 
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a)                                                   b) 

 
Rysunek 7-11. Opóźnienia wnoszone przez inwerter CMOS: a) definicje czasów 
opóźnień przy załączaniu (tdHL) i wyłączaniu (tdLH), b) pojemności uwzględniane 

przy analizie opóźnień 

RozwaŜmy teraz poszczególne składowe pojemności C: 

Pojemność nakładających się obszarów bramki i drenu tranzystora T1, Cgd1, moŜe 
zostać zastąpiona przez równowaŜną pojemność między wyjściem inwertera i masą 
o wartości 2Cgd1. Współczynnik 2 wynika z efektu Millera - jeŜeli Vi rośnie, a Vo maleje 
o tę samą wartość ∆V, zmiana napięcia na pojemności Cgd1 będzie dwukrotnie większa 
od ∆V. To samo rozumowanie odnosi się do pojemności Cgd2, która moŜe zostać 
zastąpiona przez pojemność o wartości 2Cgd2 podłączoną między wyjściem i masą. 

KaŜda z pojemności dren-podłoŜe Cdb1 i Cdb2 ma jedną z końcówek na stałym 
potencjale. KaŜda z tych pojemności dla potrzeb analizy opóźnień moŜe zostać 
zastąpiona przez identyczną pojemność między wyjściem i masą. Pojemności te są 
nieliniowe, w związku z tym naleŜy tu wprowadzić pewną pojemność średnią. 

Drugi inwerter nie zmienia stanu, dlatego moŜemy przyjąć, Ŝe pojemności 
wejściowe tranzystorów T3 i T4 są stałe w rozwaŜanym przedziale czasu i równe 
całkowitej pojemności bramki W·L·Cox. Całkowita pojemność wejściowa inwertera 
obciąŜającego będzie równa ( ) ( ) oxoxgg CWLCWLCC 4343 +=+ . 

Ostatnim składnikiem pojemności C jest pojemność pasoŜytnicza przewodów Cw. 

Ostatecznie 

wggdbdbgdgd CCCCCCCC ++++++= 432121 22  (7.20) 
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Rysunek 7-12. Zastępcze obwody w celu obliczenia czasów opóźnień tdHL i tdLH 

Policzmy teraz czas opóźnienia tdHL. Zakładamy natychmiastową zmianę sygnału 
wejściowego (rys. 7-12). PosłuŜymy się uproszczoną metodą, uwzględniając średni 
prąd rozładowania kondensatora C. W chwili 0 tranzystor T1 jest nasycony, a więc: 
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=  (7.21) 

W chwili t= tdHL T1 jest w zakresie triodowym i 
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Średni prąd rozładowania kondensatora C ma wartość 

( ) ( )( )dHLDNDNDNav tiii += 0
2
1

 (7.23) 

Czas opóźnienia policzymy ze wzoru 

DNav

DD

DNav
dHL i

V
C

i

VC
t 2=∆=  (7.24) 

Zakładając Vtn=0.2VDD otrzymujemy 

DD
n

n

dHL

V
L

W
k

C
t









= 7.1

 (7.25) 

 

 

 



UKŁADY LOGICZNE MOS 

89 

Analogicznie 
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 (7.26) 

Są to jedynie przybliŜone wartości opóźnień, ze względu na wiele uproszczeń 
poczynionych przy ich wyprowadzeniu, pozwalają jednak na określenie wpływu 
róŜnych parametrów na opóźnienie bramki. 

Opóźnienia przy wyłączaniu i załączaniu stają się sobie równe przy doborze βn =βp. 

PoniewaŜ czasy opóźnień są proporcjonalne do C, projektant powinien dąŜyć do 
zmniejszenia C. MoŜna to osiągnąć poprzez uŜywanie minimalnej długości kanałów 
tranzystorów i minimalizację pojemności pasoŜytniczych połączeń. 

Zwiększenie stosunku W/L redukuje opóźnienia, ale zwiększa pojemność 
wejściową, co powoduje zwiększenie opóźnień w poprzednim stopniu i moŜe 
spowodować zwiększenie opóźnienia całego łańcucha bramek. Do tej tematyki 
wrócimy w rozdziale 8. 

Czasy opóźnień są w przybliŜeniu odwrotnie proporcjonalne do napięcia zasilania 
VDD. 

7.2.2 ZłoŜone bramki logiczne CMOS 

Ogólny schemat złoŜonej bramki CMOS jest uogólnieniem struktury inwertera 
(rys. 7-13). Inwerter składa się z tranzystora sterującego NMOS i tranzystora 
obciąŜającego PMOS, sterowanych w sposób komplementarny przy pomocy napięcia 
wejściowego. Bramka logiczna CMOS składa się z dwóch sieci tranzystorów - 
ściągającej (do masy, ang. pull-down) złoŜonej z tranzystorów NMOS i podciągającej 
(do napięcia zasilania, ang. pull-up) złoŜonej z tranzystorów PMOS. W stanie 
ustalonym dla dowolnego stanu wejść przewodzi dokładnie jedna z tych dwóch sieci. 
JeŜeli jest to sieć podciągająca, wyjście przyjmuje stan wysoki, jeŜeli ściągająca - stan 
niski. 

Rys. 7-14 przedstawia kilka przykładów sieci ściągającej. Poszczególne tranzystory 
tej sieci przewodzą, kiedy na ich wejście podamy stan wysoki. Dla bramki NAND 
(rys. 7-14a) sieć ściągająca przewodzi tylko wtedy, kiedy oba tranzystory połączone 
w szereg przewodzą. Dla bramki NOR (rys. 7-14b) wystarczy włączenie jednego 
tranzystora, aby wyjście znalazło się w stanie niskim. W przypadku bramki 
trzywejściowej przedstawionej na rys. 7-14c) w celu wymuszenia stanu niskiego na 
wyjściu naleŜy włączyć tranzystor C lub tranzystory A i B. 
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Rysunek 7-13. Ogólny schemat bramki CMOS 
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Rysunek 7-14. Schematy sieci ściągającej w bramkach CMOS 

Tranzystory PMOS, wchodzące w skład sieci podciągającej, przewodzą, kiedy na 
ich wejście podamy stan niski. W bramce NAND (rys. 7-15a) naleŜy na wyjściu 
wymusić stan wysoki, kiedy którekolwiek z wejść jest w stanie niskim, stąd 
równoległe połączenie tranzystorów PMOS. W bramce NOR (rys. 7-15b) stan wysoki 
na wyjściu pojawia się, kiedy na obu wejściach jest stan niski, stąd szeregowe 
połączenie tranzystorów. Sieć podciągająca jest siecią komplementarną do sieci 
ściągającej - połączeniu szeregowemu tranzystorów w jednej z tych sieci odpowiada 
połączenie równoległe w drugiej z nich. 

Na rys. 7-16 przedstawiono schematy dwuwejściowych bramek NAND i NOR. Na 
schemacie uŜyto uproszczonych symboli tranzystorów MOS. Końcówki podłoŜa 
moŜna pominąć, gdyŜ podłoŜe tranzystorów PMOS podłączone jest zawsze do napięcia 
zasilania, a tranzystorów NMOS do masy. 
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a)                                    b)                                      c) 

 
Rysunek 7-15. Schematy sieci podciągającej w bramkach CMOS 
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B

Y=AB
Y=A+B

 
a)                                                  b) 

 
Rysunek 7-16. Bramka CMOS NAND (a) i NOR (b) 

7.2.3 Dobór rozmiarów tranzystorów w bramkach CMOS 

Po zaprojektowaniu topologii bramki CMOS pozostaje jeszcze dobór szerokości 
wszystkich tranzystorów (długości znamy - wszystkie są minimalne dopuszczalne 
w danej technologii). Dobiera się je zazwyczaj w taki sposób, aby zapewnić 
w najgorszym przypadku identyczne prądy wyjściowe sieci podciągającej i ściągającej 
[Sed98]. Sformułowanie "w najgorszym przypadku" oznacza, Ŝe powinniśmy znaleźć 
kombinację stanu wejść, która spowoduje najmniejszy prąd wyjściowy. Ta kombinacja 
nie musi być jednakowa dla sieci podciągającej i ściągającej.  

Prąd wyjściowy moŜemy określić na podstawie równowaŜnej szerokości 
tranzystora odpowiadającej szeregowym i równoległym połączeniom tranzystorów 
w sieci podciągającej i ściągającej. W przypadku równoległego połączenia 
tranzystorów równowaŜna szerokość pojedynczego tranzystora jest równa sumie 
szerokości tranzystorów połączonych równolegle: 

K++= 21 wwwpar  (7.27) 
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W przypadku szeregowego połączenia tranzystorów równowaŜna szerokość 
tranzystora wynosi: 

K++
=

21

11
1

ww

wser  (7.28) 

Przykładowo, dwa przewodzące, identyczne tranzystory o szerokości 
w odpowiadają tranzystorowi o szerokości w/2, gdy są połączone szeregowo, a 2w gdy 
są połączone równolegle. W najgorszym przypadku bramka będzie wprowadzała 
jednakowe opóźnienia dla opadania i narastania napięcia wyjściowego, kiedy 
równowaŜna szerokość sieci podciągającej będzie µ razy większa od równowaŜnej 
szerokości sieci ściągającej: 

downpulluppull ww −− = µ  (7.29) 

µ jest ilorazem ruchliwości elektronów i dziur (równanie (7.13)). 

RozwaŜmy czterowejściową bramkę NOR przedstawioną na rys. 7-17. Istnieje 
tylko jedna kombinacja stanów wejściowych kiedy sieć podciągająca przewodzi: 
wszystkie wejścia w stanie niskim. RównowaŜna szerokość tranzystora PMOS 

odpowiadającego sieci podciągającej wynosi w

w

wser ⋅=
⋅

= µ
µ4

14

1
. Dla sieci 

ściągającej najgorszy przypadek to taki, w którym dokładnie jedno wejście jest 
w stanie wysokim, przewodzi wówczas jeden tranzystor o szerokości kanału równej w. 
Warunek (7.29) jest spełniony. 

A

B

Y=A+B+C+D

C

D

A B C D

4µw

4µw

4µw

4µw

w w w w

 
Rysunek 7-17. Szerokości tranzystorów w czterowejściowej bramce NOR 

Rysunek 7-18 przedstawia przykład doboru rozmiarów tranzystorów w złoŜonej 
bramce logicznej. JeŜeli wejścia A i B są w stanie wysokim, a C w niskim, 
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równowaŜna szerokość tranzystora NMOS odpowiadającego sieci ściągającej wynosi 
w. JeŜeli wejście C i którekolwiek z wejść A albo B są w stanie niskim, równowaŜna 
szerokość tranzystora PMOS wynosi µw. Warunek (7.29) jest spełniony, bramka ma 
więc jednakowe czasy narastania i opadania sygnału wyjściowego w najgorszych 
przypadkach. 

A B

Y=AB+C

C

A

B

C

2µw 2µw

2µw

2w

2w

w

 
Rysunek 7-18. Szerokości tranzystorów w złoŜonej bramce CMOS 

7.2.4 Straty mocy w układach CMOS 

RozwaŜając straty mocy moŜemy mówić o mocy chwilowej i średniej. Moc 
chwilowa jest związana z maksymalnym prądem chwilowym pobieranym ze źródła 
zasilania i ma wpływ na zakłócenia występujące na linii zasilającej na skutek spadku 
napięcia na rezystancji doprowadzeń. Do eliminacji zakłóceń tego rodzaju stosuje się 
m. in. kondensatory blokujące przy kaŜdym układzie scalonym na płytce drukowanej. 
Od mocy średniej wydzielanej w układzie scalonym zaleŜy jego temperatura, co ma 
wpływ m. in. na czas bezawaryjnej pracy układu. 

W bramkach CMOS mamy do czynienia z trzema składnikami mocy rozpraszanej 
[Bel95]: 

• moc statyczna spowodowana prądem upływu I leak i prądem podprogowym 
tranzystorów, 

• moc dynamiczna związana z całkowitą pojemnością obciąŜającą CL, 

• moc dynamiczna związana z jednoczesnym przewodzeniem obu sieci: 
podciągającej i ściągającej (rys. 7-13). 

Prądy upływu tranzystorów MOS to prądy wstecznie spolaryzowanych złączy 
dren/podłoŜe i źródło/podłoŜe. Prąd diody wyraŜa się wzorem: 

)
nkT

qU
(expII d

sd 1−=  (7.30) 

gdzie n jest współczynnikiem emisji diody i zawiera się w przedziale (1.0-2.0), Ud jest 
napięciem polaryzującym diodę, Is jest prądem nasycenia diody. Prąd Is rośnie ze 
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wzrostem temperatury. Całkowita moc związana z prądami upływu wyraŜa się 
wzorem: 

∑=
i

DDdis VIP1  (7.31) 

Prąd upływu złącza jest rzędu 1 fA/złącze. Jest to wartość zbyt mała, aby wpłynąć 
znacząco na moc statyczną - przy załoŜeniu, Ŝe w układzie scalonym mamy milion 
tranzystorów, całkowita moc statyczna wynikająca z prądów upływu jest rzędu 
0.01 µW. 

Prąd podprogowy tranzystora jest zaleŜny wykładniczo od napięcia wejściowego 
( )

nkT

V on qV

onDS

GS

eII
−

=  (7.32) 

Wartość tego prądu przy zerowym napięciu bramka-źródło jest, w zaleŜności od 
wartości napięcia progowego, rzędu 1 pA - 1 nA na mikrometr szerokości bramki. Daje 
to wartości od 3 do 6 rzędów wielkości większe niŜ prądy upływu złączy. Wzrost 
temperatury powoduje drastyczny wzrost tego prądu. 

Moc dynamiczna związana z obciąŜeniem pojemnościowym bramki jest związana 
z prądami ładowania i rozładowania tej pojemności. Przy załoŜeniu skokowej zmiany 
napięcia na wejściu sieć podciągająca i ściągająca nie przewodzą jednocześnie 
i średnia moc Pd niezbędna do przeładowania pojemności CL z częstotliwością f=1/T 
wyraŜa się wzorem: 

( ) ( )∫=
T

ood dttuti
T

P
0

1
 (7.33) 

gdzie io i uo są odpowiednio prądem i napięciem na pojemności obciąŜającej. PoniewaŜ 

dt

du
Ci o

Lo =  (7.34) 

i energia tracona podczas przełączania jest sumą energii traconej podczas ładowania 
i rozładowania otrzymujemy: 

∫=
DDV

ooLd duuC
T

P
0

2
 (7.35) 

Po wykonaniu całkowania uzyskujemy: 

fVC
T

VC
P DDL

DDL
d

2
2

==  (7.36) 

Jak wynika z powyŜszego wzoru, moc dynamiczna jest proporcjonalna do 
częstotliwości przełączania bramki i do kwadratu napięcia zasilania. 

Moc dynamiczna związana z jednoczesnym przewodzeniem sieci podciągającej 
i ściągającej jest trudna do oszacowania analitycznego i zaleŜy od napięcia zasilania, 
częstotliwości pracy i czasów narastania i opadania zboczy napięcia wejściowego 
i wyjściowego. W przypadku kiedy sygnał wejściowy i wyjściowy mają identyczne 
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czasy narastania i opadania moc ta jest mniejsza niŜ 20% całkowitej mocy 
dynamicznej. 

7.3 Bramki pseudo-NMOS 

Ze wzrostem złoŜoności bramek CMOS rośnie zajmowana przez nie powierzchnia, 
ich pojemność wejściowa oraz wnoszone opóźnienia. Bramka pseudo-NMOS jest 
modyfikacją bramki NMOS, w której tranzystor obciąŜający NMOS jest zastąpiony 
przez tranzystor PMOS z uziemioną bramką (rys. 7-19) [Sed98]. Przy stanie niskim na 
wejściu przewodzi jedynie tranzystor TL i wyjście jest w stanie wysokim. Przy stanie 
wysokim na wejściu przewodzą oba tranzystory. Oznacza to duŜe statyczne straty 
mocy w porównaniu z bramkami CMOS.  

Charakterystyka przejściowa inwertera pseudo-NMOS jest przedstawiona na 
rys. 7-20. Napięcie VOL moŜna wyrazić wzorem: 

 

( ) 









−−−=

β
1

11TDDOL VVV  (7.37) 

Napięcie progowe inwertera Vinv, dla którego Vo=Vi, wyraŜa się wzorem 

( )
1+

−+=
β

TDD
Tinv

VV
VV  (7.38) 

Prąd płynący przez inwerter przy niskim stanie wyjścia wynosi 

( )2

2

1
TDDpstat VVI −= β  (7.39) 

Rysunek 7-21 pokazuje realizację bramek NAND i NOR typu pseudo-NMOS. 
KaŜde wejście bramki jest podłączone tylko do jednego tranzystora NMOS, redukując 
znacząco pojemność wejściową w porównaniu z bramką CMOS. Zysk ten rośnie wraz 
z liczbą wejść bramki. Do realizacji układów typu pseudo-NMOS korzystniejsze jest 
stosowanie bramek NOR niŜ bramek NAND z uwagi na brak łańcucha połączonych 
szeregowo tranzystorów. 

VDD

Vi
CL

Vo

TL

TD

 
Rysunek 7-19. Inwerter pseudo-NMOS 
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Rysunek 7-20. Charakterystyka przejściowa inwertera pseudo-NMOS 
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a)                                                             b) 

 
Rysunek 7-21. Bramki pseudo-NMOS: NAND (a) i NOR (b) 

7.4 Bramka transmisyjna i układy typu pass transist or logic 

Bramka transmisyjna składa się z dwóch tranzystorów (NMOS i PMOS) 
z oddzielnymi doprowadzeniami sygnałów bramek i połączonymi ze sobą źródłami 
i drenami (rys. 7-22). Sygnał sterujący C  jest podawany na bramkę przyrządu NMOS, 

a jego dopełnienie C  na bramkę przyrządu PMOS. 

Działanie bramki transmisyjnej moŜna najlepiej przedstawić analizując oddzielnie 
charakterystyki obu tranzystorów wchodzących w skład bramki transmisyjnej. 
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a)                             b)                            c) 

 
Rysunek 7-22. Budowa bramki transmisyjnej CMOS (a), schemat z uŜyciem 
uproszczonych symboli tranzystorów (b), symbol bramki transmisyjnej (c) 

RozwaŜmy układ z rysunku 7-23, w którym kondensator CL jest początkowo 
rozładowany (Vout=VSS=0). Kiedy wejście C jest w stanie wysokim (VDD) klucz jest 
załączony. Skok napięcia wejściowego ze stanu niskiego do wysokiego powoduje 
ładowanie kondensatora CL. Rolę źródła tranzystora pełni końcówka o niŜszym 
potencjale, a więc końcówka wyjściowa. W miarę wzrostu napięcia na kondensatorze 
napięcie sterujące tranzystor outDDGS VVU −=  maleje. Gdy napięcie wyjściowe zbliŜy 

się do VDD-VTn, UGS maleje do wartości napięcia progowego i tranzystor przestaje 
przewodzić prąd. Napięcie wyjściowe stabilizuje się na poziomie niŜszym od napięcia 
zasilania, mówimy w takim przypadku o degradacji stanu wysokiego. VTn jest 
napięciem progowym tranzystora z uwzględnieniem ujemnej polaryzacji podłoŜa. 
Problemy z degradacją poziomu logicznego nie występują dla niskiego stanu 
logicznego na wejściu klucza, gdyŜ źródłem jest w tym wypadku końcówka wejściowa 
i DDinDDGS VVVU =−= . 

Dla C w stanie niskim (napięcie na bramce równe zero) prąd między drenem 
a źródłem jest równy zero i napięcie wyjściowe Vout nie zaleŜy od napięcia 
wejściowego. 

0
tC

in out

VSS CL

Vin

Vin,Vout

VDD

VDD-VTn

Vout

 
a)                                                b) 

 
Rysunek 7-23. Tranzystor NMOS jako klucz (a), przebiegi czasowe dla 

załączonego klucza (b) 
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Rysunek 7-24 przedstawia działanie tranzystora PMOS jako klucza. Klucz jest 

załączony dla C  w stanie niskim. Rys. 7-24b) przedstawia przebieg napięcia 
wyjściowego załączonego klucza przy początkowo rozładowanym kondensatorze CL. 
Przeciwnie niŜ w przypadku klucza NMOS, następuje degradacja poziomu logicznego 
zera. 

0 t

CL

Vin

Vin,Vout

VDD

|VTp|

Vout
in outVDD

C

 
a)                                                b) 

 
Rysunek 7-24. Tranzystor PMOS jako klucz (a), przebiegi czasowe dla 

załączonego klucza (b) 

Bramka transmisyjna CMOS łączy zalety klucza PMOS i NMOS, transmitując bez 
degradacji oba poziomy logiczne. Wysterowanie bramki transmisyjnej wymaga 
zastosowania sygnału sterującego w postaci komplementarnej (sygnał C i jego 
dopełnienie). 

Bramka transmisyjna znajduje róŜnorodne zastosowania w układach CMOS, m.in. 
w multiplekserach, przerzutnikach i łącznikach analogowych. Bramka transmisyjna 
działa jako rezystor sterowany napięciem łączący wejście z wyjściem. Układy 
zrealizowane przy wykorzystaniu bramek transmisyjnych do realizacji funkcji 
logicznych zwane są Pass Transistor Logic. 

A

Y=CA+CB

C

B

C

C
 

Rysunek 7-25. Dwuwejściowy multiplekser zbudowany przy uŜyciu bramek 
transmisyjnych 

Przez połączenie dwóch bramek transmisyjnych otrzymujemy multiplekser 
(rys. 7-25). Układ ten moŜna uprościć, umieszczając w miejsce bramek transmisyjnych 
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pojedyncze tranzystory NMOS, w takim wypadku naleŜy liczyć się z degradacją stanu 
wysokiego na wyjściu, co moŜe wymagać zastosowania dodatkowego inwertera na 
wyjściu w celu odtworzenia poziomu sygnału. 

Łącząc kaskadowo bramkę transmisyjną z inwerterem otrzymujemy inwerter 
trójstanowy, pokazany na rys.  7-26 a). Ze względu na to, Ŝe tranzystor PMOS przenosi 
poprawnie stan wysoki, a tranzystor NMOS stan niski, środkowe połączenie między 
tranzystorami NMOS i PMOS moŜna przerwać, uzyskując schemat z rys.  7-26 b). Dla 
stanu wysokiego C sygnał na wyjściu jest negacją sygnału na wejściu bramki. Dla 
stanu niskiego C wyjście jest odłączone od wejścia i zachowuje stan poprzedni 
niezaleŜnie od zmian sygnału wejściowego. Układ taki ma właściwości pamiętające 
i jest w takim zastosowaniu nazywany przerzutnikiem C2MOS. Ze względu na prądy 
upływu stan przerzutnika jest pamiętany przez ograniczony czas. Taki typ przerzutnika 
nazywa się przerzutnikiem dynamicznym.  

Inwerter trójstanowy znajduje równieŜ zastosowanie jako układ wyjściowy przy 
dostępie do magistrali.  

in out

C

C

in out

C

C

C

C

in out

 
a)                                     b)                                   c) 

 
Rysunek 7-26. Inwerter trójstanowy w wersji podstawowej (a), uproszczonej (b) 

i jego symbol (c) 

A B

 
Rysunek 7-27. Dwa inwertery w połączeniu pierścieniowym jako układ 

pamiętający 

Układ dwóch inwerterów połączonych w pierścień (rys. 7-27) jest statycznym 
układem pamiętającym. JeŜeli w punkcie A występuje stan niski, to w punkcie B 
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wysoki i sytuacja taka moŜe trwać przez czas nieograniczony (do momentu wyłączenia 
zasilania), gdyŜ inwertery podtrzymują wzajemnie swój stan. W celu umoŜliwienia 
zmiany stanu przerzutnika na przeciwny (stan wysoki w A i stan niski w B) moŜna 
zastosować bramki transmisyjne (rys. 7-28). W ten sposób otrzymujemy przerzutnik D 
typu zatrzask (ang. latch). Kiedy zegar C jest w stanie wysokim, dane z wejścia 
przechodzą przez dwa inwertery do wyjścia Q, a pętla sprzęŜenia zwrotnego jest  
przerwana - mówimy, Ŝe przerzutnik jest przezroczysty. Przejście C w stan niski 
powoduje, Ŝe pętla sprzęŜenia zwrotnego się zamyka, wyjścia są odcinane od wejścia 
i pozostają w niezmienionym stanie, pamiętając swój stan sprzed opadającego zbocza 
zegara. Ta realizacja wymaga komplementarnego sygnału zegarowego (w postaci 
prostej i zanegowanej). ZaleŜności czasowe na rys. 7-28c) całkowicie pomijają 
opóźnienia występujące w praktycznie realizowanych układach. RównieŜ i w tym 
układzie moŜna zastosować pojedyncze tranzystory NMOS zamiast bramek 
transmisyjnych. 
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C
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Rysunek 7-28. Schemat przerzutnika D wyzwalanego poziomem (latch) 

zbudowanego z wykorzystaniem bramek transmisyjnych (a), symbol 
przerzutnika D (b), zaleŜności czasowe w przerzutniku D (c) 

Konstrukcja przerzutnika wyzwalanego zboczem (flip-flop) jest bardziej złoŜona, 
jedna z jego realizacji wymaga uŜycia dwóch przerzutników D, z których pierwszy 
(master) jest wyzwalany poziomem niskim, natomiast drugi (slave) jest wyzwalany 
poziomem wysokim zegara (rys. 7-29). Kiedy sygnał zegarowy jest w stanie niskim, 
przerzutnik master jest przezroczysty, sygnał w węźle M jest zanegowanym sygnałem 
wejściowym, natomiast sygnał Q jest negacją poprzedniego stanu M. Przejście zegara 
ze stanu niskiego do wysokiego powoduje, Ŝe punkt M zostaje odłączony od wejścia, 
a jego stan zostaje zapamiętany i przesłany w postaci zanegowanej na wyjście 
przerzutnika slave. Powrót zegara do poziomu niskiego powoduje, Ŝe przerzutnik slave 
zapamiętuje stan z punktu M. Efektem działania przerzutnika jest zapamiętywanie 
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stanu wejścia D z chwili przejścia sygnału zegarowego ze stanu niskiego do 
wysokiego. Sygnał z wejścia nie jest nigdy przekazywany bezpośrednio na wyjście, 
mówimy Ŝe przerzutnik wyzwalany zboczem jest nieprzezroczysty. 

a) 
 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 

c) 

D
M

C

C

D

M

Q

C

Q

D

C

Q

Q

master slave

 

Rysunek 7-29. Schemat przerzutnika D wyzwalanego zboczem w układzie 
master-slave (a), symbol przerzutnika (b), zaleŜności czasowe 

 w przerzutniku (c) 

7.5 Dynamiczne układy CMOS 

Układy logiczne omawiane do tej pory to układy statyczne. W takich układach 
kaŜdy węzeł przez cały czas posiada niskorezystancyjną ścieŜkę do napięcia zasilania 
lub masy. Układy statyczne nie wymagają zegarów do podtrzymania ich prawidłowego 
działania, mogą natomiast uŜywać sygnałów zegarowych do innych celów. 
W przeciwieństwie do nich, dynamiczne układy logiczne opierają swoje działanie na 
wykorzystaniu pojemności pasoŜytniczych w pewnych węzłach do przechowywania 
sygnałów napięciowych. Ze względu na prądy upływu, ładunki mogą zmieniać się 
z upływem czasu i dlatego dla prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest okresowe 
odświeŜanie, czyli niezbędna jest obecność zegara o określonej minimalnej 
częstotliwości [Sed98]. 

Porównując róŜne typy uŜywanych obecnie układów logicznych widać, Ŝe układy 
CMOS posiadają najwięcej zalet: są łatwe do projektowania, mają maksymalny odstęp 
między poziomami logicznymi, są odporne na zakłócenia, nie rozpraszają mocy 
w stanie statycznym i mogą być zaprojektowane na jednakowe opóźnienia przy 
przejściu ze stanu wysokiego do niskiego i odwrotnie. Ich główną wadą jest 
konieczność zastosowania dwóch tranzystorów na kaŜde wejście, co w przypadku 
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bramek wielowejściowych znacznie zwiększa zajmowaną powierzchnię krzemu, 
pojemność wejściową i opóźnienia oraz rozpraszaną moc dynamiczną. Układy  
pseudo-NMOS zmniejszają liczbę wymaganych tranzystorów kosztem statycznych 
strat mocy. Układy pass transistor logic mogą uprościć układy i zmniejszyć ich 
powierzchnię, ale mają ograniczone zastosowanie i wymagają uŜycia inwerterów 
CMOS do odtworzenia poziomu sygnałów logicznych, szczególnie w przypadku 
wykorzystania pojedynczych tranzystorów NMOS zamiast bramek transmisyjnych. 
Bramki dynamiczne zachowują prostotę układów pseudo-NMOS przy zmniejszeniu 
statycznych strat mocy kosztem większej złoŜoności układów i mniejszej 
niezawodności. 

Rysunek 7-30a) przedstawia schemat blokowy bramki dynamicznej. Składa się ona 
z sieci ściągającej realizującej funkcję logiczną wejść (identycznej jak w bramce 
CMOS lub pseudo-NMOS) oraz dwóch przełączników połączonych z nią szeregowo, 
które są wysterowane przez zegar (rys. 7-30b). Kiedy sygnał zegarowy φ jest w stanie 
niskim, tranzystor Tp jest załączony i układ jest w stanie zwanym fazą precharge. 
Kiedy sygnał zegarowy φ jest w stanie wysokim, tranzystor Te jest załączony i układ 
jest w fazie evaluation.  

Podczas fazy precharge  prąd płynący przez tranzystor Tp ładuje pojemność CL i na 
końcu tej fazy napięcie na wyjściu Y jest równe VDD. W tej fazie wejścia muszą 
osiągnąć stan ustalony. Ze względu na wyłączenie tranzystora Te wyjście Y nie ma 
połączenia z masą.  

Podczas fazy evaluation tranzystor Tp jest wyłączony, a tranzystor Te załączony. 
JeŜeli dla bieŜącej kombinacji sygnałów wejściowych sieć ściągająca nie przewodzi, 
wyjście Y pozostaje w stanie wysokim (VDD). JeŜeli dla bieŜącej kombinacji sygnałów 
wejściowych sieć ściągająca przewodzi, pojemność CL jest rozładowywana przez tę 
sieć i tranzystor Te, wskutek czego napięcie na wyjściu maleje do zera. 

Przykładowa realizacja dynamicznej bramki logicznej realizującej funkcję 

BCAY +=  jest pokazana na rysunku 7-30c). Rozmiary tranzystorów w sieci 
ściągającej dobiera się w analogiczny sposób jak w statycznych układach  CMOS. 
Szerokość tranzystora Tp dobieramy w taki sposób, aby zapewnić całkowite 
naładowanie kondensatora CL podczas fazy precharge. Rozmiar tego tranzystora nie 
powinien być jednak zbyt duŜy, aby zbytnio nie zwiększać pojemności CL.  

Wejściowe marginesy szumów w bramkach dynamicznych CMOS są bardzo 
nierówne. Podczas fazy evaluation tranzystor NMOS zaczyna przewodzić dla napięć 
bramki przekraczających wartość jego napięcia progowego, stąd: 

TnL VNM =  

TnDDH VVNM −=  

Przy braku ścieŜki przewodzącej od wyjścia bramki do masy napięcie wyjściowe 
powinno pozostać równe napięciu zasilania VDD. W praktyce prądy upływu powodują, 
Ŝe kondensator powoli rozładowuje się i napięcie na wyjściu bramki spada. Prądy 
upływu są rzędu 1 fA - 1 pA i rosną gwałtownie wraz ze wzrostem temperatury. JeŜeli 
częstotliwość zegara jest zbyt niska i ładunek kondensatora nie jest odświeŜany, układ 
moŜe nie funkcjonować właściwie.  
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Rysunek 7-30. Bramka dynamiczna CMOS: schemat blokowy (a), fazy 

pracy (b), pełny schemat bramki (c) 
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Rysunek 7-31. ObniŜenie napięcia wyjściowego poprzez podział ładunku 

w bramkach dynamicznych CMOS 
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Rozładowanie kondensatora moŜe równieŜ nastąpić w przypadku pokazanym na 
rys. 7-31, który pokazuje tylko dwa górne tranzystory sieci ściągającej (T1 i T2) oraz 
tranzystor Tp. C1 jest pojemnością między wspólnym punktem tranzystorów T1 i T2 
oraz masą. Na początku fazy evaluation zaraz po wyłączeniu tranzystora Tp 
kondensator CL jest naładowany do napięcia VDD. JeŜeli załoŜymy, Ŝe kondensator C1 
jest początkowo rozładowany, a na bramce T1 jest wysoki poziom sygnału, natomiast 
na bramce T2 niski poziom sygnału, ładunek zgromadzony na kondensatorze CL 
podzieli się pomiędzy kondensatory CL i C1, zmniejszając napięcie na wyjściu. To 
zjawisko jest znane jako podział ładunku (ang. charge sharing). 

Istotny problem pojawia się przy kaskadowym łączeniu bramek dynamicznych. 
RozwaŜmy połączenie dwóch jednowejściowych bramek dynamicznych przedstawione 
na rys. 7-32a). Podczas fazy precharge kondensatory CL1 i CL2 są ładowane przez 
tranzystory Tp1 i Tp2. Na końcu tej fazy napięcia na wyjściach Y1 i Y2 są równe 
napięciu zasilania. W fazie evaluation tranzystor T1 jest wysterowany i kondensator 
CL1 rozładowuje się. Jednocześnie T2 jest wysterowany i CL2 równieŜ zaczyna się 
rozładowywać. Kiedy napięcie w punkcie Y1 spadnie poniŜej napięcia progowego, 
tranzystor T2 zostanie wyłączony. W tym czasie kondensator CL2 zdąŜył juŜ się w 
znacznym stopniu rozładować i napięcie na wyjściu Y2 jest niŜsze niŜ oczekiwane VDD.  

Na podstawie powyŜszych rozwaŜań moŜna stwierdzić, Ŝe cechą bramek 
dynamicznych jest nieodwracalność utraty ładunku w fazie evaluation - pojemności 
moŜna tylko rozładować, nie moŜna zaś ich naładować. Chwilowe załączenie sieci 
ściągającej prowadzi do nieodwracalnego spadku napięcia wyjściowego, w związku 
z czym nie moŜna bezpośrednio łączyć bramek dynamicznych.  

Połączenie bramek dynamicznych jest moŜliwe w konfiguracji domino logic 
przedstawionej na rysunku 7-32b). W połączeniu tym poszczególne sekcje dynamiczne 
są połączone ze sobą za pośrednictwem statycznego inwertera CMOS. W tym układzie 
na wyjściu inwertera nie moŜe wystąpić niepoŜądany krótkotrwały stan wysoki. 
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φ
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CL2Y1
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Tp1 Tp2
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T1 T2

 
a)                                                   b) 

 
Rysunek 7-32. Bezpośrednie połączenie kaskadowe bramek dynamicznych (a), 

realizacja układów typu domino z uŜyciem statycznych inwerterów (b)
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8 Opóźnienia w układach cyfrowych 
CMOS 

Projektowanie układu cyfrowego wprowadzającego minimalne opóźnienie stanowi 
zadanie wymagające sprawdzenia wielu moŜliwości i przeanalizowania wielu 
konfiguracji układów. Jedno jest pewne: zastosowana zostanie minimalna osiągalna 
w danej technologii długość kanałów tranzystorów MOS. Dobór konkretnego 
rozwiązania układowego, liczby stopni i szerokości tranzystorów nie są juŜ oczywiste. 

Rozpatrzmy układ bufora składający się z dwóch połączonych kaskadowo 
inwerterów CMOS (rys. 8-1). Przy poszczególnych tranzystorach podano szerokości 
kanałów (długości są jednakowe - minimalne), współczynnik µ dobrano w taki sposób, 
aby czasy opadania i narastania sygnałów wyjściowych inwerterów były jednakowe. 
Dla długiego kanału przy identycznych napięciach progowych µ= µn/ µp. Jako 
załoŜenia przy projektowaniu bufora dane są: pojemność wejściowa bufora Cin1 
i pojemność obciąŜająca wyjście bufora Cout. Zadanie projektanta to taki dobór w1 i w2, 
aby opóźnienie wprowadzane przez bufor było minimalne. 

µw1

w1

µw2

w2
CoutCin2 Cp2Cin1 Cp1

 
Rysunek 8-1. Schemat bufora CMOS 

Na rysunku zaznaczono pojemności wejściowe inwerterów Cin oraz ich wyjściowe 
pojemności pasoŜytnicze Cp. Pojemność wejściowa inwertera jest proporcjonalna do 
szerokości tranzystorów: lwCC oxin ⋅⋅= . Określa to jednoznacznie parametr w1. 

Wybór w2 zaleŜy od projektanta. Musi on wziąć pod uwagę dwie przeciwstawne 
tendencje: 

• zwiększenie w2 powoduje wzrost prądu ładującego pojemności Cp2 i Cout, 
zmniejszając opóźnienie drugiego inwertera, 

• zwiększenie w2 powoduje wzrost pojemności Cin2 obciąŜającej pierwszy inwerter, 
zwiększając opóźnienie pierwszego inwertera. 

Opóźnienie bufora jest równe sumie opóźnień poszczególnych inwerterów, funkcja 
ta przyjmuje minimum dla pewnej wartości w2. Dokładne obliczenie opóźnień 
i znalezienie optymalnej wartości w2 wymaga zastosowania programu do symulacji 
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układów elektronicznych i przeprowadzenia szeregu symulacji dla róŜnych wartości 
w2. 

Do celów projektowych takie rozwiązanie jest bardzo niewygodne. Dla układów 
CMOS moŜna wyprowadzić proste przybliŜone wzory analityczne określające 
opóźnienia bramek logicznych [Suth99]. 

8.1 Metoda Logical Effort 

8.1.1 Opóźnienie inwertera CMOS 

RozwaŜmy uproszczony schemat inwertera (rys. 8-2).  

CoutCinv Cpinv

Ru

Rd

 
Rysunek 8-2. Uproszczony schemat inwertera 

W inwerterze o jednakowych czasach narastania i opadania napięcia wyjściowego 
wyjściowe rezystancje zastępcze są równe - Ru=Rd=R. Cout jest pojemnością 
obciąŜającą inwerter. Czas opóźnienia inwertera td jest proporcjonalny do stałej 
czasowej obwodu wyjściowego: 

( )outpinvd CCRt += α  (8.1) 

Pojemność wejściowa i wyjściowa pojemność pasoŜytnicza inwertera są 
proporcjonalne do szerokości kanału tranzystora NMOS: 

wβC invinv =  (8.2) 

wγC invpinv =  (8.3) 

Rezystancja R jest odwrotnie proporcjonalna do w: 

wR invinv /δ=  (8.4) 

stąd: 

( )outinvinvd Cwwt +⋅= γαδ /  (8.5) 

wCt outinvinvinvinvd /αδγδα +=  (8.6) 
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( )invinvoutinvinvinvd CCt βαδγαδ //+=  (8.7) 

 









+=⋅+=

inv

out
inv

inv

out
invinvinvinvd C

C
p

C

C
t τβαδγαδ  (8.8) 

gdzie: 

inv

pinv
invinv

invinvinvinv

C

C
p

RC

==

==

βγ

αβαδτ

/inv 
 (8.9) 

Otrzymany wynik wskazuje, Ŝe opóźnienie wnoszone przez inwerter moŜna 
podzielić na dwie części: opóźnienie pasoŜytnicze niezaleŜne od rozmiarów inwertera 
i opóźnienie zaleŜne od stosunku pojemności obciąŜającej inwerter i pojemności 
wejściowej inwertera. 

8.1.2 Opóźnienie dowolnej bramki CMOS 

Dla bardziej złoŜonych bramek logicznych wzór ma podobną postać: 
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C
t ⋅+= αδβαδγ  (8.10) 

WyraŜając td w jednostkach τ otrzymujemy: 
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 (8.13) 

JeŜeli rozpatrzymy inwerter oraz bramkę o takiej samej rezystancji zastępczej 
przeładowującej pojemność wyjściową (rys. 8-3), wówczas R=Rinv. Taka sytuacja daje 
moŜliwość interpretacji współczynnika g. 

Współczynnik g (zwany logical effort) określa stosunek pojemności wejściowej 
pojedynczego wejścia bramki do pojemności wejściowej inwertera o takim samym 
zastępczym oporze wyjściowym. Współczynnik ten nie moŜe być mniejszy od 
jedności.  
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Na podstawie rys. 8-3 moŜna stwierdzić, Ŝe 
 gNAND=(2+ µ)/(1+ µ), a gNOR=(1+ 2µ)/(1+ µ). Inna interpretacja współczynnika g to 
stosunek rezystancji wyjściowej bramki do rezystancji wyjściowej inwertera o takiej 
samej pojemności wejściowej pojedynczego wejścia. 
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a)                                       b)                                       c) 

 
Rysunek 8-3. Inwerter (a) oraz bramki NAND (b) i NOR (c) o takiej samej 

zastępczej rezystancji wyjściowej 

Podsumowując, opóźnienie wnoszone przez bramkę logiczną moŜna wyrazić 
wzorem: 

( )hgptd ⋅+= τ  (8.14) 

gdzie: 

p - opóźnienie pasoŜytnicze bramki, niezaleŜne od jej skalowania, 

g - logical effort, stała zaleŜna od topologii bramki, 

h - electrical effort, stosunek pojemności obciąŜającej bramkę do pojemności 
wejściowej pojedynczego wejścia bramki. 

Iloczyn gh zwany jest stage effort i oznaczany przez f. 

ghf =  (8.15) 

W dalszym ciągu rozwaŜań będziemy posługiwać się opóźnieniem względnym d: 

dtd ⋅= τ  (8.16) 

Ostatecznie: 

in

out

C

C
h

ghf

fpd

=

=
+=

 (8.17) 

PowyŜsze równania przedstawiają istotę metody logical effort. 

Wartości logical effort dla róŜnych rodzajów bramek przy załoŜeniu typowej 
wartości µ=2 przedstawia poniŜsza tabela: 
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Tabela 8-1. Wartości logical effort dla róŜnych rodzajów bramek przy załoŜeniu µµµµ=2 

Liczba wejść 
Typ bramki 

1 2 3 4 5 n 

Inwerter 1      

NAND  4/3 5/3 6/3 7/3 (n+2)/3 

NOR  5/3 7/3 9/3 11/3 (2n+1)/3 

Multiplekser  2 2 2 2 2 

XOR  4 12 32   

 

Wielkość opóźnienia pasoŜytniczego bramki zaleŜy od technologii i szczegółowej 
topografii bramki. Typowe wartości przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Tabela 8-2. Wartości typowego opóźnienia pasoŜytniczego dla róŜnych rodzajów bramek 

Typ bramki Typowe opóźnienie 
pasoŜytnicze 

inwerter pinv 

NAND n-wejściowa npinv 

NOR n-wejściowa npinv 

multiplekser n-wejściowy 2npinv 

XOR, XNOR 4pinv 

 

Typowo pinv=1.0. 

Dokładne wartości g oraz p dla bramek w danej technologii moŜna określić 
doświadczalnie lub na podstawie symulacji komputerowych. W dalszych przykładach 
uŜywać będziemy wartości z powyŜszych tabel. 

8.1.3 Przykłady obliczania opóźnień w układach CMOS 

Przykład 1 

Policzyć opóźnienie wprowadzane przez inwerter obciąŜony czterema takimi 
samymi inwerterami. 
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BA

 
Rysunek 8-4. Inwerter obciąŜony czterema identycznymi z nim inwerterami. 

51
1

4
1 =+⋅=+= pghd  (8.18) 

Przykład 2 

Policzyć opóźnienie wprowadzane przez bramkę NAND obciąŜoną trzema 
inwerterami, przy czym szerokości kanałów wszystkich tranzystorów NMOS 
w układzie są jednakowe. 

BA

 
Rysunek 8-5. Bramka NAND obciąŜona trzema inwerterami 

• Szerokości kanałów tranzystorów w inwerterze: NMOS: w, PMOS: µw. 

• Szerokości kanałów tranzystorów w bramce NAND: NMOS: w, PMOS: µw/2. 

Pojemności wejściowe bramek będziemy wyraŜać w jednostkach szerokości 
kanałów tranzystorów, poniewaŜ nie interesują nas ich bezwzględne wartości, a tylko 
relacje między nimi. 

• Pojemność wejścia inwertera: w+µw=w+2w=3w. 

• Pojemność pojedynczego wejścia bramki NAND: w+ µw/2=w+w=2w. 

• Electrical effort: h=3⋅3w/2w=4.5. 

• Opóźnienie: 

82625.4
3

4 =+=+⋅=+= pghd  (8.19) 
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Przykład 3 

Policzyć opóźnienie wprowadzane przez bramkę NAND obciąŜoną bramką NOR 
obciąŜoną trzema inwerterami, przy czym szerokości kanałów wszystkich tranzystorów 
NMOS w układzie są jednakowe. 

BA C

 
Rysunek 8-6. Bramka NAND obciąŜona bramką NOR obciąŜoną trzema 

inwerterami 

• Szerokości kanałów tranzystorów w inwerterze: NMOS: w, PMOS: µw. 

• Szerokości kanałów tranzystorów w bramce NAND: NMOS: w, PMOS: µw/2. 

• Szerokości kanałów tranzystorów w bramce NOR: NMOS: w, PMOS: 2µw. 

• Pojemność wejścia inwertera: w+ µw=w+2w=3w. 

• Pojemność pojedynczego wejścia bramki NAND: w+ µw/2=w+w=2w. 

• Pojemność pojedynczego wejścia bramki NOR: w+ 2µw=w+4w=5w 

• Electrical effort pierwszego stopnia (AB): h1=5w/2w=2.5. 

• Electrical effort drugiego stopnia (BC): h2=3⋅3w/5w=9/5. 

• Opóźnienie: 

3

1
10232

3

10
2

5

9

3

5
25.2

3

4
222111 =+++=+⋅++⋅=+++= phgphgd  

8.1.4 Dobór optymalnych rozmiarów tranzystorów w łańcuchu bramek 

Metoda logical effort pozwala równieŜ na dobór optymalnych rozmiarów 
tranzystorów w łańcuchu bramek, jak w przypadku bufora prezentowanego na 
początku niniejszego rozdziału (rys. 8-1). Wymaga to wprowadzenia kilku 
dodatkowych pojęć: 

Logical effort dla całego łańcucha bramek uzyskujemy, mnoŜąc przez siebie logical 
effort dla poszczególnych elementów łańcucha. Uzyskaną w ten sposób liczbę 
nazywamy path logical effort i oznaczamy wielką literą G: 

∏= igG  (8.21) 

Electrical effort dla łańcucha bramek jest to iloraz pojemności obciąŜającej ostatnie 
ogniwo łańcucha i pojemności wejściowej pierwszej bramki. Uzyskany w ten sposób 
path electrical effort oznaczamy wielką literą H: 
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in

out

C

C
H =  (8.22) 

Całkiem nowym pojęciem jest branching effort, który opisuje rozgałęzienia wzdłuŜ 
łańcucha bramek. Branching effort na wyjściu pojedynczej bramki definiujemy jako: 

useful

total

pathon

pathoffpathon

C

C

C

CC
b =

+
=

−

−−  (8.23) 

gdzie Con-path jest pojemnością obciąŜenia wzdłuŜ ścieŜki, na której analizujemy 
opóźnienia, Coff-path jest pojemnością obciąŜenia poza analizowaną ścieŜką.  

Na rys. 8-7 branching effort na wyjściu bramki G1 to stosunek sumy pojemności 
wejściowej trzech inwerterów G3, G4, G5 i bramki NOR G2 do pojemności 
wejściowej inwertera G5. JeŜeli na wyjściu bramki nie ma odgałęzienia, branching 
effort jest równy jedności. 

C
D

A
B

Coff-path

Con-path

G1

G2

G3

G4

G5 G6

  
Rysunek 8-7. Przykład obliczania branching effort 

Path branching effort B to iloczyn wartości branching effort wzdłuŜ całego 
łańcucha bramek: 

∏= ibB  (8.24) 

Path effort F definujemy jako: 

GBHF =  (8.25) 

Dla wprowadzonych wartości spełniony jest związek: 

∏∏ == ii
in

out hb
C

C
BH  (8.26) 

Opóźnienie ścieŜki D jest sumą opóźnień poszczególnych stopni całej ścieŜki: 

PDdD Fi +==∑  (8.27) 

gdzie DF to path effort delay: 

∑= iiF hgD  (8.28) 
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a P to opóźnienie pasoŜytnicze ścieŜki: 

∑= ipP  (8.29) 

Optymalne zaprojektowanie N-stopniowego łańcucha bramek opiera się na bardzo 
prostej zasadzie: moŜna udowodnić, Ŝe opóźnienie wnoszone przez łańcuch bramek 
jest minimalne, kiedy kaŜdy stopień łańcucha posiada identyczny stage effort. To 
minimalne opóźnienie jest osiągane dla stage effort wynoszącego: 

N
ii Fhgf /1ˆ ==  (8.30) 

Stąd, minimalne osiągalne opóźnienie wzdłuŜ ścieŜki wynosi: 

PNFD N += /1ˆ  (8.31) 

Aby osiągnąć jednakowy stage effort wzdłuŜ całej ścieŜki naleŜy odpowiednio 
dobrać szerokości tranzystorów w kaŜdej bramce w łańcuchu. KaŜdy stopień powinien 
zostać zaprojektowany z wartością electrical effort równą: 

i

N

i g

F
h

/1

=  (8.32) 

Na podstawie tego wyraŜenia moŜemy określić szerokości bramek w całym 
łańcuchu. Rozpoczynając od końca łańcucha dla kolejnych stopni określamy ich 
pojemność wejściową: 

f

Cg
C i

i

outi
in ˆ

=  (8.33) 

Teraz juŜ jesteśmy w stanie dobrać optymalne rozmiary tranzystorów w buforze 
przedstawionym na początku rozdziału. 

8.1.5 Przykłady optymalizacji szerokości tranzystorów w układach 
CMOS 

Przykład 1 

Dobrać optymalne szerokości tranzystorów w układzie z rys. 8-1. 

• Path logical effort: G=g1g2=1⋅1=1 

• Path branching effort: B=1 (brak rozgałęzień) 
• Path electrical effort: H= Cout/Cin1 

• Path effort: F=GBH= Cout/Cin1 

1
/1 /ˆ

inout
N CCFf ==  (8.34) 

1

1

2

/

1
ˆ

2

2 inout

inout

outout
in CC

CC

C

f

Cg
C ⋅=⋅==  (8.35) 

Szerokość w2 naleŜy dobrać tak, aby pojemność drugiego inwertera była średnią 
geometryczną pojemności wejściowej i obciąŜającej. 



PODSTAWY MIKROELEKTRONIKI 

114 

Przykład 2 

RozwaŜmy układ trzech połączonych kaskadowo bramek NAND (rys. 8-8). 
Pojemność wejściowa pierwszej bramki wynosi C, pojemność obciąŜenia wynosi 
równieŜ C. Jakie jest minimalne opóźnienie łańcucha i jakie powinny być rozmiary 
tranzystorów w celu osiągnięcia tego opóźnienia? 

C
y z

A

B

C

 
Rysunek 8-8. Łańcuch trzech połączonych kaskadowo bramek NAND 

• Path logical effort: G=g1g2g3=4/3⋅4/3⋅4/3=2.37 

• Path branching effort: B=1 (brak rozgałęzień) 
• Path electrical effort: H=C/C=1 

• Path effort: F=GBH=2.37 

• Minimalne opóźnienie: 

( ) 102337.23ˆ 3/1/1 =⋅+⋅=+= PNFD N  (8.36) 

• Optymalny stage effort: 

( )
3

4
37.2ˆ 3/1 ==f  (8.37) 

• Pojemność wejściowa z ostatniej bramki: 

C
C

f

Cg
Cz out

in ====

3

4
3

4

ˆ
3

3

3
 (8.38) 

• Pojemność wejściowa y drugiej bramki: 

C
C

f

Cg
Cy out

in ====

3

4
3

4

ˆ
2

2

2
 (8.39) 

Widzimy więc, Ŝe wszystkie trzy bramki NAND w obwodzie są identyczne (rys. 
8-9). 
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Rysunek 8-9. Bramka NAND z przykładu 2 z zaznaczonymi pojemnościami 

bramek tranzystorów 

Przykład 3 

RozwaŜmy układ z poprzedniego przykładu, przy czym pojemność obciąŜenia 
wynosi 8C. Jakie jest minimalne opóźnienie łańcucha i jakie powinny być rozmiary 
tranzystorów w celu osiągnięcia tego opóźnienia? 

• Path logical effort: G=g1g2g3=4/3⋅4/3⋅4/3=2.37 

• Path branching effort: B=1 (brak rozgałęzień) 
• Path electrical effort: H=8C/C=8 

• Path effort: F=GBH=18.96 

• Minimalne opóźnienie: 

( ) 142396.183ˆ 3/1/1 =⋅+⋅=+= PNFD N  (8.40) 

• Optymalny stage effort: 

( )
3

8
96.18ˆ 3/1 ==f  (8.41) 

• Pojemność wejściowa z ostatniej bramki: 

C
C

f

Cg
Cz out

in 4

3

8

8
3

4

ˆ
3

3

3 =
⋅

===  (8.42) 

• Pojemność wejściowa y drugiej bramki: 

C
C

f

Cg
Cy out

in 2

3

8

4
3

4

ˆ
2

2

2 =
⋅

===  (8.43) 

• Sprawdzenie pojemności wejściowej pierwszej bramki: 
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C
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f

Cg
C out
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⋅
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3
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2
3

4

ˆ
1

1

1
 (8.44) 

KaŜda kolejna bramka ma pojemność wejściową, a co za tym idzie i szerokość 
kanałów tranzystorów, dwa razy większą niŜ poprzednia. 

Przykład 4 

Zoptymalizować układ z rysunku 8-10 na ścieŜce od A do B przy załoŜeniu 
electrical effort ścieŜki równego 4.5. 

C
y z

A
B

4.5 C

y z

z

4.5 C

4.5 C

 
Rysunek 8-10. Łańcuch bramek logicznych z rozgałęzieniami 

• Path logical effort: G=g1g2g3=4/3⋅4/3⋅4/3=2.37 

• Path branching effort: B=b2⋅b3=(y+y)/y⋅(z+z+z)/z=2⋅3=6. 

• Path electrical effort: H=4.5C/C=4.5 

• Path effort: F=GBH=64 

• Minimalne opóźnienie: 

( ) 1823643ˆ 3/1/1 =⋅+⋅=+= PNFD N  (8.45) 

• Optymalny stage effort: 

464ˆ 3/1 ==f  (8.46) 

• Pojemność wejściowa z ostatniej bramki: 

C
C

f

Cg
Cz out

in 5.1
4

5.4
3

4

ˆ
3

3

3 =
⋅

===  (8.47) 

• Pojemność wejściowa y drugiej bramki: 
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Cy out

in 5.1
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⋅⋅

===  (8.48) 

• Sprawdzenie pojemności wejściowej pierwszej bramki: 

C
C

f

Cg
C out

in =
⋅⋅

==
4

5.12
3

4

ˆ
1

1

1
 (8.49) 

Przykład 5 

RozwaŜmy trzy równowaŜne układy wysterowujące pojemność 25 razy większą niŜ 
pojemność wejściowa. 

Pierwszy układ to pojedynczy inwerter, drugi to trzy kaskadowo połączone 
inwertery, trzeci to pięć kaskadowo połączonych inwerterów. Który z nich jest 
najlepszy i jakie jest minimalne opóźnienie? 

• Path logical effort: G=1 

• Path branching effort: B=1 

• Path electrical effort: H=25 

• Path effort: F=GBH=25 

261251ˆ 1/1
1 =+⋅=D  (8.50) 

8.113253ˆ 3/1
3 =+⋅=D  (8.51) 

5.145255ˆ 5/1
5 =+⋅=D  (8.52) 

Jak widać, najlepsze pod względem minimalizacji opóźnień jest rozwiązanie 
uŜywające trzech inwerterów. 

8.1.6 Dobór optymalnej liczby stopni 

Metoda logical effort pozwala równieŜ na określenie liczby stopni w łańcuchu 
zapewniającej minimalne opóźnienie. PoniŜsza tabela przedstawia wyniki obliczeń dla 
łańcucha inwerterów przy załoŜeniu opóźnienia pasoŜytniczego inwertera pinv=1.0. 
Tabela wskazuje, Ŝe pojedynczy stopień jest najbardziej efektywny dla path effort 
poniŜej 5.83. Dla path effort w zakresie 5.83-22.3 dwustopniowy projekt jest najlepszy. 
Dla zakresu 22.3-82.2 najlepszy jest układ trzystopniowy. Potwierdza to wniosek 
z ostatniego przykładu. Ze względu na to, Ŝe dodanie nieparzystej liczby inwerterów 
do układu zmieni jego działanie, nie zawsze moŜemy zastosować w praktyce 
optymalne rozwiązanie. Na szczęście nie zwiększa to znacząco opóźnienia układu. 
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Tabela 8-3. Optymalna liczba stopni w łańcuchu bramek dla róŜnych wartości path effort 

Path effort Optymalna 
liczba stopni 

Minimalne 
opóźnienie Stage effort 

0  1.0  

 1  0-5.8 

5.83  6.8  

 2  2.4-4.7 

22.3  11.4  

 3  2.8-4.4 

82.2  16.0  

 4  3.0-4.2 

300  20.7  

 5  3.1-4.1 

1090  25.3  

 6  3.2-4.0 

3920  29.8  

 7  3.3-3.9 

14200  34.4  

 8  3.3-3.9 

51000  39.0  

 9  3.3-3.9 

184000  43.6  
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9 Skalowanie układów scalonych 

9.1 Współczynniki skaluj ące 

Technologię mikroelektroniczną moŜna scharakteryzować przez podanie 
następujących parametrów: 

• najmniejszy realizowalny rozmiar (ang. feature size), 

• liczba bramek (układów) na jednej płytce, 

• wydzielana moc, 

• maksymalna częstotliwość pracy, 

• wymiar płytki (powierzchnia struktury), 

• koszty produkcji. 

Wiele z tych parametrów moŜna polepszyć zmniejszając wymiary tranzystorów, 
połączeń między nimi jak i modyfikując odpowiednio domieszkowanie warstw 
i napięcia zasilania. Zgodnie z tym wytwarzanie układów scalonych (obecnie  
ULSI - ang. Ultra Large Scale of Integration) jest procesem podlegającym ciągłym 
modyfikacjom i udoskonalaniu w celu wyprodukowania układów o jak najmniejszych 
wymiarach charakterystycznych i jak największej gęstości upakowania w pojedynczej 
płytce. Wymiar charakterystyczny jest związany z konkretną fabryką układów 
krzemowych (ang. silicon foundry) i określa najmniejszy rozmiar jaki moŜna 
zrealizować z uwagi na posiadaną linię technologiczną i opracowane dla niej reguły 
projektowania. Obecnie redukcja rozmiarów geometrycznych zaleŜy głównie od 
dokładności centrowania masek i rozdzielczości zastosowanego procesu fotolitografii. 

Stopień scalenia stanowi iloczyn powierzchni struktury układu scalonego i gęstości 
upakowania określanej jako liczba funkcji elementarnych na jednostkę powierzchni 
[Mar91]. Gęstość upakowania jest zaleŜna od prostoty i optymalizacji budowy układu 
realizującego funkcję elementarną oraz reguł projektowania określających zasady 
realizacji topologii układu. Wzrost stopnia scalenia jest więc moŜliwy poprzez: 

• zwiększanie powierzchni struktury - do tej pory następował powoli, 

• nowe rozwiązania układów elementarnych - od wielu lat nie są wprowadzane, 

• zmiany reguł projektowania z uwagi na zmniejszanie wymiarów 
charakterystycznych - są głównym czynnikiem wzrostu stopnia scalenia. 

Zmniejszanie wymiarów topografii układu scalonego nazywane jest procesem 
skalowania. Konieczność wprowadzenia pewnych zasad skalowania wynika 
z systematycznego zmniejszania wymiarów charakterystycznych.  

JuŜ ponad 20 lat temu zauwaŜono, Ŝe istnieją parametry, których równoczesne 
proporcjonalne zmiany pozwalają zachować stałe natęŜenie pola elektrycznego, co 
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oznacza, Ŝe stopniowo miniaturyzowane przyrządy nie zmieniają warunków 
fizycznych, w których pracują. Jest to bardzo istotne, gdyŜ pozwala na stosowanie tych 
samych modeli opisujących ich działanie. Warunek zachowania stałego pola jest 
spełniony, jeśli wszystkie wymiary liniowe - poziome i pionowe oraz napięcia zostaną 
pomnoŜone przez ten sam współczynnik zwany współczynnikiem skalowania α. 
Według tej koncepcji zmiana α razy napięć polaryzujących i 1/α razy koncentracji 
domieszek powoduje zmianę α razy szerokości warstw zuboŜonych. Zastosowanie 
zasad skalowania ułatwia przewidywanie parametrów układów przy zwiększaniu ich 
stopnia scalenia jak to przykładowo podano w tabeli 9-1 dla modelu stałego natęŜenia 
pola elektrycznego. 

Tabela 9-1. ZaleŜności parametrów układów scalonych od współczynnika skalowania αααα 
przy modelu stałego natęŜenia pola elektrycznego 

Parametr układu 
Współczynnik skalowania 

αααα<1<1<1<1 

Gęstość upakowania 1/ α2 

Pojemność warstwy 
dielektryka α 

Pobór mocy α2 

Czas opóźnienia propagacji 
pojedynczej bramki α 

 

xjα

tα

Lα
Wα toxβ

 
Rysunek 9-1. Skalowanie tranzystora MOS 

Zasada stałego pola nie jest jedyną koncepcją zasad skalowania, gdyŜ nie wszystkie 
parametry podlegają skalowaniu i istnieją ograniczenia wynikające z rzeczywistych 
moŜliwości skalowania. Spowodowało to, Ŝe wprowadzane są inne zasady 
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modyfikujące relacje przedstawione w tabeli 9-1. Drugą najpopularniejszą zasadą 
skalowania jest model stałego napięcia oraz powstały niedawno jako trzeci model 
mieszany - stałego napięcia i wymiaru. W celu opisania zasad skalowania 
wprowadzono oprócz współczynnika α  współczynnik β − do przedstawienia efektów 
skalowania napięcia zasilania i grubości tlenku bramkowego. Parametry tranzystora 
poddanego procesowi skalowania przedstawiono na rysunku 9-1. 

Dla modelu stałego natęŜenia pola elektrycznego α=β, dla modelu stałego napięcia 
β=1. 

9.2 Wpływ skalowania na parametry przyrz ądu  

Skalowanie długości kanału i grubości tlenku bramkowego ma wpływ na niemal 
wszystkie parametry tranzystorów w układzie scalonym. PoniŜej przedstawiono efekty 
skalowania na podstawowe parametry przyrządów [Puck94]. 

Napięcie zasilania VDD 

Napięcie zasilania VDD jest skalowane zgodnie z β. 

Powierzchnia bramki A 

WLA ⋅=  (9.1) 

Zarówno W jak i L są skalowane zgodnie z α, tak więc A jest skalowane przez α2. 

Pojemno ść bramki na jednostk ę powierzchni Cox  

ox

ox
ox t

C
ε=  (9.2) 

tox jest skalowane przez β co powoduje, Ŝe Cox jest skalowane przez współczynnik 
1/β . 

Pojemno ść bramki CG 

CG = Cox·W·L (9.3) 

CG jest skalowane przez 1/β ·α2=α2/β. 

Pojemno ści paso Ŝytnicze CBS i CBD 

CBS i CBD są w przybliŜeniu proporcjonalne do (AS+AD)/XD. 

XD jest szerokością obszaru zuboŜonego dookoła drenu lub źródła, która jest 
skalowana zgodnie z α. 

AS i AD to powierzchnie obszaru drenu lub źródła, które są skalowane w proporcji 
α2. 
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CBS i CBD są skalowane przez  α
α

α =⋅ 12 . 

Gęstość powierzchniowa ładunku w kanale Qon  

Qon jest średnią gęstością powierzchniową ładunku w kanale w przyrządzie w stanie 
przewodzenia: 

Qon = Cox·VGS (9.4) 

Cox jest skalowane w stosunku 1/β, a VGS jak β, czyli Qon jest skalowane 
w stosunku 1. 

Rezystancja kanału Ron  

µ⋅
⋅=

on
on QW

L
R

1
 (9.5) 

Przy załoŜeniu, Ŝe ruchliwość nośników µ jest stała w kanale, Ron jest  skalowana 

przez współczynnik 11
1

/1
1 =⋅⋅

αα
. 

Czas opó źnienia Td i maksymalna cz ęstotliwo ść pracy fo 

Td jest proporcjonalny do Ron·CG, stąd Td jest skalowany według  
β

α
β

α 22

1
=

⋅  . 

fo jest odwrotnie proporcjonalne do Td i skalowane przez 
22

1
α
β

β
α

= . 

Maksymalną częstotliwość pracy moŜna teŜ obliczyć ze wzoru: 

DD
G

ox
o V

C

C

L

W
f ⋅= µ

, z którego otrzymujemy identyczny wynik. 

Prąd nasycenia Idss  

( )2

2 TGS
ox

dss VV
L

WC
I −⋅= µ

 (9.6) 

Biorąc pod uwagę, Ŝe zarówno VGS jak i VT są skalowane przez β otrzymujemy, Ŝe 

Idss jest skalowane przez ββ
β

=⋅ 21
. 
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Energia przeł ączania na bramk ę Eg 

( )2

2 DD
G

g V
C

E =  (9.7) 

Energia Eg jest skalowana przez βαβ
β

α 22
2

=⋅ . 

Moc rozproszona na bramk ę Pg 

Moc dynamiczna rozpraszana w układzie scalonym składa się z dwóch składników: 
mocy związanej z równoczesnym przewodzeniem sieci podciągającej i ściągającej 

proporcjonalnej do 
( )

on

DD

R

V 2

 oraz mocy strat przełączania oggd fEP ⋅=  (rozdział 

7.2.4). Oba składniki są skalowane przez współczynnik 2β  co powoduje, Ŝe moc 

rozpraszana na bramkę zmienia się proporcjonalnie do 2β . Moc statyczna związana 
z prądem podprogowym zaleŜy wykładniczo od napięć progowych, a więc stanowi 
coraz większy procent mocy całkowitej. 

Moc rozproszona na jednostk ę powierzchni Pa 

A

P
P g

a =  

Moc rozpraszana na jednostkę powierzchni jest skalowana przez 
2

2

α
β

. 

9.3 Ograniczenia w procesie miniaturyzacji 

Minimalny rozmiar tranzystora jaki moŜe być zrealizowany zaleŜy zarówno od 
procesu technologicznego zastosowanego do jego wytworzenia jak i ograniczeń 
fizycznych wynikających z zasady jego działania.  

Rozmiar tranzystora jest zwykle określany przez podanie długości jego kanału L. 
JeŜeli długość kanału jest zmniejszana, krawędź obszaru zuboŜonego dookoła źródła 
zbliŜa się do obszaru zuboŜonego drenu. Aby zapobiec powstaniu zjawiska przekłucia 
(ang. punch-through) i zapewnić prawidłową pracę przyrządu, wykazano, Ŝe długość 
kanału musi wynosić co najmniej 2XD, gdzie XD - szerokość obszaru zuboŜonego dana 
wzorem (4.38). Minimalna długość kanału jest więc określona przez koncentrację 
domieszki w podłoŜu oraz napięcie zasilania. 

Rozmiary połączeń między elementami, takie jak: szerokość, grubość oraz odstęp 
między połączeniami są proporcjonalnie do 1/α a powierzchnie przekrojów muszą być 
skalowane w stosunku 1/α2. Zmniejszając rozmiary przyrządu zwiększa się gęstość 
upakowania na płytce krzemu. WydłuŜa to połączenia z jednego końca płytki do 
drugiego co w konsekwencji zwiększa rezystancje i pojemności połączeń, co wpływa 
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na zwiększenie stałych czasowych w układzie. W ten sposób wydłuŜające się czasy 
propagacji, opóźnienia i przesunięcia sygnałów, wpływają na zmniejszanie się 
maksymalnej częstotliwości pracy mimo, iŜ zastosowano mniejsze przyrządy 
o szybszym działaniu. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest 
stosowanie wielu poziomów metalizacji z grubszymi warstwami przewodzącymi 
i izolacyjnymi. Zmniejsza to zarówno elementy pasoŜytnicze oraz pozwala na redukcję 
rozmiaru płytki. Nowym technologicznie rozwiązaniem jest zastosowanie połączeń 
optycznych (np. światłowody, diody laserowe). 

Jednym z istotnych ograniczeń w skalowaniu przyrządów jest prąd podprogowy, 

który jest wprost proporcjonalny do 
( )

kT

q
VV onGS

e
−

. Kiedy tranzystor jest wyłączony 
wartość ( )onGS VV −  jest ujemna i powinna być jak największa aby zmniejszyć wartość 

prądu podprogowego. JeŜeli napięcia są zmniejszane stosunek ( ) kTVV onGS −  maleje, 

co powoduje znaczny wzrost prądu podprogowego. Zmniejszanie współczynnika 
skalowania - zastosowanie np. czynnika β zamiast α (α jest zwykle mniejsza 
niŜ β) powoduje z kolei wzrost pola elektrycznego, co zmniejsza dopuszczalne 
napięcie przebicia.  

Największymi zaletami procesu skalowania są mniejsze czasy przelotu przez 
bramkę wpływające na zwiększenie częstotliwości pracy i zmniejszenie rozpraszanej 
mocy. Prowadzi to jednak do zmniejszenia wzajemnych odległości i odstępów, 
a zwiększenie szybkości przełączania wpływa na problemy szumowe. Źródło napięcia 
szumów jest funkcją napięcia zasilania co jest jednym z czynników ograniczających 
zmniejszanie wartości napięć zasilających układów. Podstawowym materiałem 
stosowanym w układach VLSI do wykonywania połączeń jest aluminium. Skalowanie 
wymiarów powoduje wzrost gęstości prądu płynącego przez połączenia i przy 
wartościach zbliŜających się do 10 mA/µm2 grozi przepaleniem ścieŜki, stąd ustalono 
przy skalowaniu limit gęstości prądu rzędu 1÷2 mA/µm2.  

Tabela 9-2. Ograniczenia w skalowaniu tranzystorów MOS 

Parametr Ograniczenie Czynnik ograniczający 

Grubość tlenku bramkowego 2.3 nm Prąd upływu bramki 

Głębokość złącza 30 nm Rezystancja obszaru SDE 

Domieszkowanie kanału VT=0.25 V 
Prąd upływu w stanie 

wyłączonym 

Grubość SDE  15 nm Rezystancja  

Długość kanału 0.06 µm 
Prąd upływu w stanie 

wyłączonym 

Długość bramki 0.1 µm 
Prąd upływu w stanie 

wyłączonym 
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W tabeli 9-2 podano kluczowe aktualne ograniczenia w skalowaniu tranzystorów 
MOS [Tho98]. NaleŜy podkreślić, Ŝe nie są to wartości ustalone "sztywno" od lat, 
przeciwnie, obserwuje się co kilka lat przesuwanie przewidywanych limitów w stronę 
mniejszych wartości (rys. 9-2). 
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Rysunek 9-2. Prognozy rozdzielczości technologii w nadchodzących latach 
[Isa00, ITR99] 

Grubość tlenku bramkowego musi być w przybliŜeniu liniowo skalowana wraz 
z długością kanału aby zapewnić takie same działanie sterowania bramki. 
Z eksperymentalnych danych wynika, Ŝe prosta zaleŜność między grubością tlenku 
bramkowego a minimalną wartością długości kanału  dla przyrządów z krótkim 
kanałem wyraŜa się zaleŜnością L=45·tox. Grubość warstwy zuboŜonej w kanale jest 
odwrotnie proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z koncentracji 
domieszkowania kanału. Przy optymalizacji przyrządu koncentracja ta wzrasta przy 
skalowaniu grubości warstwy tlenku aby utrzymać takie samo napięcie progowe.  

Dwutlenek krzemu lub warstwy złoŜone z azotków i tlenków krzemu są stosowane 
w przemyśle mikroelektronicznym od ponad 30 lat. Aktualnie moŜliwe jest 
wytwarzanie warstw tlenku o grubości 1.5 nm. Ograniczenie grubości tlenku krzemu 
związane jest z pojawieniem się prądu upływu wynikającym ze zjawiskiem 
tunelowania. JeŜeli grubość materiału dielektryka zmniejsza się moŜe wystąpić 
zjawisko bezpośredniego tunelowego przepływu nośników przez barierę potencjału. 
Z uwagi na róŜnice wysokości barier potencjału dla dziur i elektronów oraz fakt, Ŝe 
prawdopodobieństwo przejścia tunelowego przez tlenek jest mniejsze dla dziur niŜ dla 
elektronów, ograniczenie wynikające z prądu upływu spowodowanego tunelowaniem 
nośników jest wcześniej osiągane w przyrządach NMOS niŜ PMOS. Minimalna 
grubość tlenku krzemu - około 1.6 nm - jest ograniczona przez wartość prądu 
tunelowania nośników z bramki do kanału. Biorąc pod uwagę zuboŜenie występujące 
wewnątrz bramki polikrzemowej, efektywna grubość izolatora bramkowego jest 
większa o około 0.7 nm. 
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Rzeczywista długość kanału jest mniejsza niŜ to wynika z rozdzielczości litografii. 
Dzieje się tak na skutek dyfuzji lateralnej. Współczesne tranzystory MOS są 
wytwarzane jako struktury ze słabo domieszkowanym drenem (LDD - rozdział 6.2.3). 
Zawierają one płytką warstwę dyfuzji łączącą kanał z właściwymi wyspami 
dyfuzyjnymi źródła i drenu (SDE - ang. Source/Drain Extension). Odstęp 
metalurgiczny określa odległość między obszarami SDE jak to pokazano na rysunku 
9-3. W przyrządach o ultrasubmikronowych rozmiarach rezystancje wprowadzane 
przez obszar płytkiej dyfuzji są dominującymi składnikami rezystancji zewnętrznej, tak 
więc skalowanie przyrządu z jednej strony zmniejsza rezystancję kanału a z drugiej 
zwiększa składniki rezystancji związane z obszarem SDE. Minimalna długość obszaru 
nakładania się warstwy SDE i bramki (ang. overlap) jest rzędu 15-20 nm, przy 
mniejszych wartościach rezystancja zewnętrzna znacznie wzrasta [Tho98]. 
Zmniejszanie głębokości SDE zmniejsza wpływ zjawiska DIBL (patrz rozdział 4.4.2) 
na działanie przyrządu. Redukcja tego wymiaru poniŜej 30-40 nm nie wpływa jednak 
na polepszenie parametrów przyrządów o kanałach krótszych od 0.1 µm, ze względu 
na silny wzrost rezystancji zewnętrznej.  

n+

GłębokośćOverlap

SDE Bramka

Odstęp metalurgiczny

 

Rysunek 9-3. Definicje parametrów płytkiej dyfuzji źródła i drenu 

Bardzo istotnymi parametrami decydującymi o moŜliwości dalszego skalowania 
przyrządów są napięcie zasilania VDD i  napięcie progowe VT, wpływające zarówno na 
parametry elektryczne przyrządu jak i na moc dynamiczną i moc statyczną -"czuwania"  
układu (ang. chip standby power). Praktyka pokazała, Ŝe moc zasilania jest 
zmniejszana duŜo szybciej niŜ napięcie progowe.  

Moc dynamiczna układu przełączającego jest definiowana jako fVCP DDL ⋅⋅= 2  
gdzie CL określa zastępczą pojemność obciąŜenia a f - częstotliwość pracy układu. Moc 
statyczna zaleŜy od prądu złączowego i prądu podprogowego upływu. Prąd ten jest 
funkcją napięcia progowego i w konsekwencji silnie zaleŜy od długości kanału. Dla 
technologii 1µm moc statyczna stanowiła 0.01% mocy dynamicznej a dla technologii 
0.1 µm juŜ 10% mocy dynamicznej. Dla przyrządów o ultrasubmikronowych 
rozmiarach (długość kanału poniŜej 0.1 µm) dominującym składnikiem mocy 
statycznej jest ten pochodzący od prądu podprogowego upływu. Aby zmniejszyć 
wzrost mocy statycznej naleŜałoby zwiększyć napięcie progowe co z kolei wpływa na 
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parametry przyrządu. Aby utrzymać przy aktualnych rozwiązaniach technologicznych 
akceptowalny prąd upływu, napięcie progowe nie powinno przekraczać 0.25 V. 
Generalnie przyjmuje się, Ŝe stosunek VDD/VT nie powinien być mniejszy niŜ 4. 

9.4 Współczesne tendencje w miniaturyzacji układów 
scalonych 

MoŜliwość polepszania parametrów elektrycznych przy zmniejszaniu poboru mocy 
stała się główną przyczyną wiodącej roli architektury CMOS w technologii układów 
scalonych. Tradycyjne skalowanie podstawowych parametrów geometrycznych 
tranzystora MOS pozwoliło na zmniejszenie długości bramki z 10 µm w latach 70-tych 
do 0.13 µm w przyrządach produkowanych obecnie seryjnie. 

Aby kontynuować proces skalowania niezbędne są nowe rozwiązania w dziedzinie 
materiałów o duŜej stałej dielektrycznej z przeznaczeniem na izolator bramkowy oraz 
złączy o ultra niskiej rezystywności.  

Stosując materiały o duŜej stałej dielektrycznej przy szerszych warstwach izolatora 
bramkowego utrzymamy takie same własności warstwy inwersyjnej i mniejsze prądy 
upływu spowodowane tunelowaniem nośników. Prowadzone są badania nad takimi 
materiałami jak Ta2O5, TiO2, ZrO2, HfO2 przy czym materiały te wymagają 
zastosowania dodatkowo warstwy buforowej między nimi a podłoŜem krzemowym 
oraz bramki metalowej aby uniknąć reakcji między dielektrykiem i polikrzemem. 
Z kolei zastosowanie metalu do wytworzenia bramki zakłóca działanie 
submikronowych przyrządów komplementarnych CMOS przez zwiększenie wielkości 
warstwy zuboŜonej, pogarszając tym charakterystyki przyrządów. 

Tabela 9-3. Tendencje w skalowaniu tranzystorów MOS 

Generacja 
[nm] 180 130 100 70 

MnoŜnik 
skalowania na 

generację 

L [nm] 100 70 50 35 0.7x 

VDD [V] 1.5 1.2 1.0 0.8 0.8x 

tox (ef) [nm] 

tox (fiz) [nm] 

3.1 

2.1 

2.5 

1.5 

2.0 

1.0 

1.6 

0.6 

0.8x 

 

Głębokość SDE [nm] 50 35 24 17 0.7x 

Overlap SDE [nm] 23 16 11 8 0.7x 

Domieszkowanie 
kanału [1018 cm-3] 

1 1.6 2.6 4 1/(0.8)2=1.6x 

IOFF [nA/µm] 20 40 80 160 2x 

 



PODSTAWY MIKROELEKTRONIKI 

128 

Prognozy opublikowane przez wiodące firmy produkujące układy scalone 
[Ghani01] wskazują na tendencje w skalowaniu przyrządów (tabela poniŜej) na 
podstawie ekstrapolacji dotychczasowych wyników. Przyjmowano przy dokonywaniu 
poniŜszych estymacji, Ŝe materiałem izolacyjnym bramki będzie azotkowany 
dwutlenek krzemu. 

Jak wynika z danych prognozowanych przez producentów układów 
mikroelektronicznych, spodziewane jest zmniejszanie napięcia zasilania 0.8 razy 
w kaŜdej następnej generacji, grubości izolatora bramkowego 0.8 razy (aby zapewnić 
stały współczynnik VDD/tox), głębokości i szerokości rozciągania się obszaru płytkiej 
dyfuzji SDE 0.7 razy.  

Według danych opublikowanych w 2001 r. przez Intel Corporation co 2 lata: 

• zwiększa się dwukrotnie rozmiar produkowanych płytek podłoŜowych, 

• zmniejsza się dwukrotnie koszt jednostkowy tranzystora, 

• parametry układów polepszane są o 30%, 

• o 15% zmniejsza się napięcie zasilania. 

 W laboratoriach naukowych wyprodukowano juŜ tranzystory o długości bramki 
(odstęp metalurgiczny) 30 nm, których seryjna produkcja przewidywana jest na 2005 
rok. Grubość tlenku bramkowego wynosi w tych tranzystorach 0.8 nm.  Prąd upływu 
bramki w temperaturze pokojowej sięga 60 nA/µm dla tranzystorów NMOS przy 
napięciu zasilania 0.85 V. Trwają próby z eksperymentalnym wytwarzaniem 
w laboratoriach tranzystorów o długościach bramki 20 nm i grubości warstwy 
polikrzemu bramkowego 20 nm i tlenku bramkowego 0.8 nm. Osiągnięto juŜ kontrolę 
wytwarzania elementów o szerokościach 3 warstw atomowych! 

Aby polepszyć parametry przyrządów i realizowanych przy ich udziale układów 
scalonych projektanci proponują nowe rozwiązania jak zastosowanie przyrządów 
z wykorzystaniem technologii SOI, SiGe, itp. 
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10 Technologia GaAs 

 

Szybkość i rozmiar przyrządów półprzewodnikowych są ściśle ze sobą związane 
z uwagi na ograniczoną ruchliwość nośników. Dla krzemu, z którego aktualnie 
wykonuje się ponad 90% układów scalonych, typowo wynosi ona 240 cm2/V·s dla 
dziur i 650 cm2/V·s dla elektronów. W przypadku przyrządów z długim kanałem 
powoduje to konieczność zachowania stosunku szerokości tranzystorów PMOS i 
NMOS w inwerterze jak 2.5:1. JednakŜe przy zmniejszaniu długości kanału wpływ 
ruchliwości zostaje zdominowany poprzez zjawiska nasycenia prędkości nośników. 
Dla przyrządów z długim kanałem prąd jest proporcjonalny do ruchliwości nośników 
i odwrotnie proporcjonalny do długości kanału (wzory 10.1 i 10.2).   

( )( )2

2
1

DSDSTGS
eff

eff
pDS UUVU

L

W
kI −−=  (10.1) 

( )2

2 TGS
eff

effp
DS VU

L

Wk
I −=  (10.2) 

Dla tranzystorów z kanałami submikronowymi, po osiągnięciu nasycenia prędkości 
nośników, zaleŜność prądowo-napięciowa jest dana wzorem 10.3. 

( )TGSsatoxeffDS VUvCWI −=  (10.3) 

W tym przypadku prąd jest niezaleŜny zarówno od ruchliwości, jak i długości 
kanału, ale zaleŜy od prędkości nasycenia nośników. NaleŜy podkreślić, Ŝe nasycenie 
prędkości nośników pojawia się przy niŜszych wartościach natęŜenia pola 
elektrycznego w tranzystorach NMOS niŜ w PMOS. Dlatego przy zmniejszaniu 
wymiarów tranzystorów prąd tranzystorów z kanałem typu n zachowuje stałą wartość 
niezaleŜnie od długości kanału, podczas gdy prąd tranzystorów z kanałem typu p 
zaleŜy od długości kanału dopóki prędkość dziur nie ulegnie nasyceniu (rys. 10-1). 
Nasycenie prędkości nośników jest zjawiskiem ograniczającym prędkość przyrządów 
półprzewodnikowych wykonanych w technologii krzemowej.  
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Rysunek 10-1. Nasycenie prędkości nośników w tranzystorach NMOS i PMOS 

Badania nad alternatywnymi w stosunku do krzemu materiałami 
półprzewodnikowymi koncentrują się na związkach III i V oraz II i VI grupy układu 
okresowego. Najbardziej obiecujące wyniki otrzymano dla arsenku galu (GaAs). 
W optoelektronice powszechne zastosowanie znajdują inne związki III-V, takie jak 
fosforek galu, azotek galu i inne. Prowadzone są równieŜ badania nad związkami 
pierwiastków IV grupy, takimi jak krzemogerman i węglik krzemu (SiC). 

Arsenek galu [Puc94] prawdopodobnie nie zastąpi krzemu w większości 
zastosowań, natomiast moŜe być wykorzystany równolegle w przypadku układów 
wymagających bardzo duŜej prędkości działania. Obecnie jest on stosowany głównie 
w układach mikrofalowych, ale równieŜ i w układach cyfrowych. 

Związek ten został odkryty w 1926 roku, natomiast nie zdawano sobie sprawy 
z moŜliwości jego zastosowania w szybkich układach scalonych aŜ do 1960 roku. 
DuŜa ruchliwość elektronów, półizolacyjne podłoŜe zapewniające niewielkie 
pojemności pasoŜytnicze, 1.4 raza większa prędkość nasycenia nośników niŜ 
w krzemie, dobre własności optoelektryczne jak równieŜ odporność na 
promieniowanie dają przewagę temu związkowi nad krzemem przy zastosowaniu 
podobnych procesów litografii. Technologia GaAs jest od początku lat 90-tych 
wykorzystywana komercyjnie. 

Gal (Ga) jest pierwiastkiem trującym, otrzymywanym jako produkt uboczny 
w procesie wytwarzania cynku i aluminium. Arsen jest równieŜ trujący i otrzymywany 
jest z rudy o wzorze chemicznym As2S3 lub As2S4. Arsenek galu jest 
półprzewodnikiem złoŜonym, zbudowanym z dwóch pierwiastków. Wymaga to 
szczególnej staranności podczas wytwarzania w celu uniknięcia wysokich temperatur, 
które mogą spowodować rozkład związku, co jest jednym z głównych problemów przy 
wytwarzania podłoŜa z arsenku galu. 

W celu wytworzenia przyrządów półprzewodnikowych konieczne jest 
domieszkowanie materiału podłoŜa. Do arsenku galu moŜna wprowadzić zarówno 
domieszki donorowe (krzem), jak i akceptorowe (beryl, magnez). 
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10.1 Właściwo ści arsenku galu jako półprzewodnika 

Jedną z najistotniejszych cech arsenku galu jest wyŜsza ruchliwość elektronów 
spowodowana układem pasm energetycznych (rys. 10-2). Arsenek galu jest 
półprzewodnikiem o prostej przerwie energetycznej, w którym maksimum pasma 
walencyjnego i minimum pasma przewodzenia występują w środku strefy Brillouina. 
Krzywizna przebiegu pasma energetycznego w funkcji pędu elektronu określa 
efektywną masę elektronu poruszającego się w krysztale. Wąskie i strome doliny w 
paśmie odpowiadają elektronom o małej masie efektywnej, podczas gdy szeroka 
i łagodna krzywizna charakteryzuje większe masy efektywne. Ruchliwość zaleŜy od 
koncentracji domieszki, temperatury i efektywnej masy elektronu. Dla GaAs 
efektywna masa elektronu wynosi 0.067 masy spoczynkowej swobodnego elektronu. 
Oznacza to, Ŝe elektrony poruszają się w arsenku galu szybciej, niŜ w krzemie. 
Elektrony w wyŜszej dolinie mają większą masę efektywną, zbliŜoną do masy 
elektronów w krzemie, a w efekcie znacznie mniejszą ruchliwość. 

Prosta przerwa energetyczna arsenku galu powoduje, Ŝe prawdopodobieństwo 
emisji fotonu o energii zbliŜonej do szerokości przerwy energetycznej jest wysokie, 
jest on więc, w przeciwieństwie do krzemu, doskonałym materiałem do produkcji diod 
świecących. 
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Rysunek 10-2. Porównanie struktury pasm energetycznych krzemu i arsenku 

galu 

Wzrost natęŜenia pola elektrycznego w przyrządzie powoduje, Ŝe nośniki, np. 
elektrony, zyskują energię na skutek oddziaływania pola i jednocześnie na skutek 
zderzeń z siecią krystaliczną, tracą część energii. Dopóki ten bilans energetyczny jest 
dodatni, energia i prędkość unoszenia nośników rośnie ze wzrostem przyłoŜonego 
pola. W pewnym momencie energia otrzymana od pola staje się równa energii traconej 
w wyniku kolizji. Powoduje to, Ŝe prędkość unoszenia zbliŜa się do wartości 
granicznej nazywanej prędkością nasycenia vsat. 
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Z uwagi na istnienie dwóch dolin w paśmie przewodnictwa GaAs (rys. 10-2), kiedy 
energia elektronów z niŜszej doliny wzrośnie wystarczająco, przy polu elektrycznym 
większym niŜ ok. 3500 V/cm, elektrony stają się "gorące". Na charakterystyce 
zaleŜności prędkości elektronów (rys. 10-3) od pola elektrycznego znajduje się obszar, 
w którym gorące elektrony przechodzą do wyŜszej doliny, charakteryzującej się 
większą efektywną masą elektronów. W rezultacie liczba elektronów o mniejszej masie 
efektywnej, a więc większej ruchliwości, zmniejsza się, co pociąga za sobą spadek 
średniej prędkości unoszenia. W tym zakresie prędkość unoszenia nie jest juŜ 
proporcjonalna do natęŜenia pola elektrycznego, ale posiada maksimum 
(ok. 2·107 cm/s) i maleje do wartości nasycenia niezaleŜnej od pola elektrycznego 
(ok. 1.4·107 cm/s). Na rysunku 10-3 moŜna równieŜ zauwaŜyć, Ŝe dla niskich wartości 
pola elektrycznego krzem ma duŜo niŜszą ruchliwość elektronów, niŜ arsenek galu. 
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Rysunek 10-3. Prędkość unoszenia elektronów w zaleŜności od pola 

elektrycznego dla krzemu i arsenku galu 

10.2 Porównanie technologii GaAs z technologiami 
krzemowymi 

Podstawowymi cechami układów wykonanych z arsenku galu są: 
• ruchliwość elektronów 6÷7 razy większa niŜ w krzemie, 

• prędkość nasycenia dla elektronów 1.4 razy większa niŜ w krzemie, jednakŜe 
nasycenie dla GaAs występuje przy mniejszych wartościach natęŜenia pola 
elektrycznego, 

• szeroka przerwa energetyczna umoŜliwiająca stosowanie półizolacyjnego podłoŜa 
o rezystywności rzędu 107÷108 Ω·cm. Pozwala to na zmniejszenie pasoŜytniczych 
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pojemności i łatwiejszą izolację elektryczną wielu przyrządów umieszczonych na 
tym samym podłoŜu, 

• odporność na promieniowanie jest duŜo większa z powodu braku ładunków 
pułapkowanych w tlenku bramkowym, 

• szerszy zakres temperatur pracy dzięki szerszej przerwie energetycznej. Przyrządy 
z arsenku galu mogą pracować w zakresie temperatur od -200 do +200ºC, 

• prosta przerwa energetyczna umoŜliwia wydajną rekombinację promienistą dziur 
i elektronów, oznacza to Ŝe złącze p-n spolaryzowane w kierunku przewodzenia 
mogą być uŜywane jako źródła światła, 

• straty mocy mniejsze o 70% niŜ w najszybszej technologii krzemowej - ECL. 

W tabeli 10-1 zamieszczono porównanie technologii GaAs z technologiami CMOS 
i bipolarnymi. 

Tabela 10-1. Porównanie technologii GaAs z technologiami krzemowymi 

CMOS Bipolarna (ECL) GaAs 

Niska moc 
rozpraszana 

Wysoka moc 
rozpraszana 

Średnia moc 
rozpraszana 

Wysoka impedancja 
wejściowa 

Niska impedancja 
wejściowa 

Wysoka impedancja 
wejściowa 

DuŜy margines szumu Średni margines szumu Mały margines szumu 

Średnia prędkość Wysoka prędkość Bardzo wysoka 
prędkość 

Wysoka gęstość 
scalenia 

Niska gęstość scalenia Wysoka gęstość scalenia 

Wysoka wraŜliwość 
opóźnień na 
obciąŜenie 

Niska wraŜliwość 
opóźnień na obciąŜenie 

Wysoka wraŜliwość 
opóźnień na obciąŜenie 

Wysoka impedancja 
wyjściowa 

Niska impedancja 
wyjściowa 

Wysoka impedancja 
wyjściowa 

 

Dla przyrządów działających przy wysokich częstotliwościach istotne są trzy 
czynniki: 

• ruchliwość nośników, 

• prędkość nasycenia nośników, 

• półizolacyjne podłoŜe. 

Arsenek galu dobrze spełnia te wymagania. 
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10.2.1 Przyrządy półprzewodnikowe GaAs 

Przyrządy pierwszej generacji w technologii GaAs obejmują: 
• tranzystor polowy z kanałem zuboŜanym - D-MESFET, 

• tranzystor polowy z kanałem wzbogacanym - E-MESFET, 

• tranzystor polowy złączowy z kanałem wzbogacanym - E-JFET, 

• komplementarny tranzystor polowy złączowy z kanałem  
wzbogacanym - CE-JFET. 

Posiadały one czasy przełączania rzędu 70-80 ps, moc rozpraszaną rzędu  
150 µW-1.5 mW. 

Druga generacja przyrządów GaAs obejmuje: 

• tranzystor o wysokiej ruchliwości elektronów - HEMT (ang. High Electron 
Mobility Transistor), 

• heterozłączowy tranzystor bipolarny - HBT. 

Ruchliwość elektronów w przyrządach drugiej generacji osiąga wartości do pięciu 
razy większe, niŜ w przyrządach pierwszej generacji. 

10.2.2 Tranzystory ze złączem Schottky'ego (MESFET) 

Tranzystor polowy z arsenku galu jest przyrządem, w którym przewodzenie 
odbywa się w oparciu o nośniki większościowe. Jest wytwarzany na półizolacyjnym 
podłoŜu za pomocą fotolitografii i implantacji jonów. Podstawowa struktura 
tranzystora MESFET jest pokazana na rys. 10-4. Składa on się z cienkiego obszaru 
typu n, nad którym znajduje się bramka z barierą Schottky'ego, łączącego dwa silnie 
domieszkowane (1-2·1017 cm-3) obszary źródła i drenu. Struktura tranzystora MESFET 
jest zbliŜona do struktury krzemowego tranzystora MOS. Główną róŜnicą jest 
obecność diody Schottky'ego w obszarze kanału. Zarówno tranzystor MESFET 
z kanałem wzbogacanym i zuboŜanym działają na zasadzie zuboŜania istniejącego 
kanału wbudowanego. Tranzystor D-MESFET jest normalnie włączony i jego napięcie 
progowe jest ujemne (rzędu -0.5 V do -2 V), tranzystor E-MESFET jest normalnie 
wyłączony i jego napięcie progowe jest dodatnie. Napięcie progowe zaleŜy od grubości 
kanału i gęstości domieszkowania w kanale. Tranzystor z wysoko domieszkowanym 
grubym kanałem (1000-2000 Å, 6·1012 cm-3) posiada wysokie ujemne napięcie 
progowe. Zmniejszając grubość i domieszkowanie kanału moŜna wyprodukować 
tranzystor MESFET z dodatnim napięciem progowym, czyli E-MESFET.  

Symbole tranzystorów MESFET wraz z ich charakterystykami przedstawione są na 
rys. 10-7.  

Z uwagi na to, Ŝe GaAs nie posiada stabilnego tlenku o właściwościach 
izolacyjnych jak krzem, warstwy izolacyjne wytwarzane są metodą nakładania Si3N4 
(PVD) lub SiO2 (CVD). Dwutlenku krzemu nie nakłada się bezpośrednio na 
powierzchnię GaAs z uwagi na róŜnice w rozszerzalności cieplnej i dyfuzję galu przez 
tę warstwę, stosuje się warstwę pośrednią azotku krzemu. Obróbka arsenku galu w 
wysokich temperaturach odbywa się w atmosferze wodoru w celu zapobieŜenia 
wyparowywaniu arsenu.  
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Kontakty omowe do obszarów źródła i drenu są nakładane metodą naparowywania. 
Stosowane metale to stopy złota, germanu i niklu (Au/Ge/Ni) lub złota, germanu 
i platyny (Au/Ge/Pt). Kontakty Schottky'ego i pierwsza warstwa metalizacji są 
wielowarstwowe, wytwarzane z cienkich warstw tytanu, platyny i złota (Ti/Pt/Au 
300 Å/ 400 Å / 3000 Å) lub jednowarstwowe, ze stopu tytanu, wolframu i złota 
(Ti/W/Au). Tytan pozwala uzyskać dobry kontakt Schottky'ego, ale wprowadza 
wysoką rezystancję pasoŜytniczą. W celu jej obniŜenia stosowane jest złoto, natomiast 
platyna lub wolfram zapobiega dyfuzji złota w głąb podłoŜa, która mogłaby 
przekształcić kontakt Schottky'ego w kontakt omowy.  

Jako drugą warstwę metalizacji (7000-8000 Å) stosuje się stopy złota z tytanem, 
czasami aluminium dla obniŜenia kosztów, co jednak powoduje pogorszenie szybkości 
pracy przyrządów.  

Źródło Dren

Metal

Dyfuzja typu n

Półizolacyjne
podłoŜe GaAs

n- n+n+

Złącze Schottky'ego

Kontakt omowy
Bramka

 
Rysunek 10-4. Przekrój struktury tranzystora MESFET 
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a)                                                 b) 

 
Rysunek 10-5. Charakterystyki wyjściowe tranzystora MESFET: 

z kanałem zuboŜanym (a); z kanałem wzbogacanym (b) 
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Rysunek 10-6. Charakterystyki przejściowe tranzystorów D-MESFET  
i E-MESFET 

Tranzystor MESFET działa na zasadzie modulacji ładunku w kanale przy pomocy 
napięcia bramki i ma charakterystyki podobne do tranzystora MOS, na których moŜna 
wyróŜnić trzy obszary pracy: odcięcia, liniowy i nasycenia. Napięcie na bramce nie 
powinno przekraczać potencjału wbudowanego diody Schottky'ego, czyli 0.7÷0.8 V. 
PowyŜej tego napięcia przez bramkę płynie znaczny prąd. Charakterystyki wyjściowe 
i przejściowe są przedstawione na rys. 10-5 - 10-6, a ich symbole na rys. 10-7. 
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Rysunek 10-7. Symbole i charakterystyki tranzystorów MESFET 

10.2.3 Tranzystory ze złączem p-n (E-JFET) 

Tranzystor E-JFET jest podobny do tranzystora E-MESFET, z tą róŜnicą, Ŝe 
bramka jest wytwarzana poniŜej powierzchni kanału przez implantację jonów berylu 
albo magnezu, tworząc warstwę p+. W wyniku tego, pomiędzy bramką i kanałem 
tworzy się złącze p-n (rys. 10-8). Taka struktura posiada nieco niŜszą rezystancję 
szeregową źródła i drenu, natomiast większa pojemność złącza p-n powoduje, Ŝe są 
one wolniejsze niŜ tranzystory ze złączem Schottky'ego.  
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Technologia ta umoŜliwia równieŜ wytworzenie przyrządów  
komplementarnych - z kanałem typu p. Z uwagi na niewielką ruchliwość dziur 
w arsenku galu (ok. 1/10 ruchliwości elektronów) przyrządy takie nie znajdują 
szerszego zastosowania ze względu na duŜą zajmowaną powierzchnię. 
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Rysunek 10-8. Przekrój struktury tranzystora E-JFET 

10.2.4 Tranzystor o wysokiej ruchliwości elektronów HEMT (High 
Electron Mobility Transistor) 

W tranzystorach tego typu stosuje się wielowarstwowe struktury złoŜone z bardzo 
cienkich (10÷100 Å) warstw GaAs i AlGaAs. Atomy domieszek umieszczone są 
w warstwie AlGaAs, która charakteryzuje się szerszą przerwą energetyczną niŜ GaAs. 
W związku z tym swobodne elektrony dyfundują do niedomieszkowanej warstwy 
GaAs. PoniewaŜ elektrony są przestrzennie oddzielone od zjonizowanych donorów, 
posiadają większą ruchliwość.  
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Rysunek 10-9. Przekrój struktury tranzystora HEMT 

Struktura tranzystora HEMT jest przedstawiona na rys. 10-9. MoŜemy w niej 
wyróŜnić następujące warstwy: 

• warstwa kanału - GaAs, 

• niedomieszkowana warstwa oddzielająca AlGaAs, 
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• warstwa donorowa AlGaAs, 

• warstwa powierzchniowa GaAs. 

10.3 Układy cyfrowe z przyrz ądami w technologii GaAs 

Najprostszym układem realizowanym w technologii GaAs jest inwerter DCFL 
(Direct Coupled FET Logic) przedstawiony na rys. 10-10. W tym typie układów 
uŜywane są zarówno tranzystory z kanałem wzbogacanym i zuboŜanym, podobnie jak 
w układach NMOS, przy czym dozwolone napięcie wyjściowe jest ograniczone 
wysokością bariery potencjału diody Schottky'ego. Tranzystor E-MESFET jest 
tranzystorem sterującym, podczas gdy D-MESFET jest uŜywany jako obciąŜenie. 
Bardziej złoŜone bramki, np. NOR, realizowane są podobnie. 

ObciąŜenie

Vin

Vout

VDD

GND

Sterowanie A

A+B

VDD

GND

B

 
a)                                                      b) 

 
Rysunek 10-10. Inwerter (a) i bramka NOR (b) w technologii DCFL
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11 Nowe technologie 
mikroelektroniczne 

11.1 Technologia Silicon on Insulator (SOI) 

Terminem SOI określana jest technologia, w której przyrządy półprzewodnikowe 
wytwarzane są w cienkiej warstwie krzemu (50 nm÷100 µm), znajdującej się na 
podłoŜu izolacyjnym.  

Pierwszą technologią tego typu był proces SOS (ang. Silicon on Saphire), w której 
podłoŜem jest szafir - krystaliczny tlenek aluminium, który jest doskonałym 
dielektrykiem, a jego budowa krystaliczna jest w pewnych kierunkach analogiczna do 
budowy krystalicznej krzemu, co pozwala na epitaksjalne osadzanie warstwy 
monokrystalicznej krzemu bezpośrednio na płytce szafirowej. Technologia ta została 
w znacznym stopniu zastąpiona przez rozwiązania opierające się na wykorzystaniu 
tlenku krzemu jako warstwy izolacyjnej, oddzielającej warstwę powierzchniową od 
podłoŜa krzemowego, z uwagi na niedopasowanie sieci krystalicznych szafiru i krzemu 
jak równieŜ ich róŜne współczynniki rozszerzalności cieplnej. RównieŜ 
przezroczystość szafiru powodowała problemy z centrowaniem masek.  

Technologia SOS jest stosowana w układach pracujących przy częstotliwościach 
radiowych, przy ograniczeniach związanych z uzyskaniem podłoŜy szafirowych 
o duŜych rozmiarach. 

PodłoŜe szafirowe

AlSiO2

n+ p n+

 
Rysunek 11-1. Tranzystor MOS w technologii Silicon On Saphire (SOS) 

Zalety technologii SOI są następujące: 

• mniejsze powierzchnie złączy, co powoduje zmniejszenie pojemności złączowych 
i w efekcie umoŜliwia szybszą pracę układów, 

• eliminacja efektu polaryzacji podłoŜa, co równieŜ przyspiesza pracę przyrządów, 
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• prostsza izolacja poszczególnych przyrządów, umoŜliwiająca integrację 
przyrządów mocy w układach scalonych (Smart Power) oraz gęstsze upakowanie 
przyrządów, 

• eliminacja zjawiska zatrzasku (latch-up), 

• moŜliwość uzyskania bardziej stromych charakterystyk przejściowych w zakresie 
podprogowym, co umoŜliwia obniŜenie napięć progowych i napięcia zasilania, 
a w efekcie rozpraszanej mocy, 

• większa odporność na promieniowanie z uwagi na mniejszą objętość obszaru 
oddziaływania z cząsteczkami alfa. 

Z uwagi na te zalety technologia SOI ma zastosowanie w urządzeniach 
przenośnych, jak telefony komórkowe, w których niskie zuŜycie energii jest bardzo 
istotne, w układach Smart Power ze względu na dobrą izolację, w układach pamięci 
RAM ze względu na duŜą odporność na promieniowanie. Struktura tranzystora SOI 
przypomina tranzystor MOS ze ścianami izolacyjnymi wykonanymi z SiO2 (rys. 11-2). 

n+ n+n+
p S

iO
2

S
iO

2 n+ n+n+p
SiO2

a) b)
 

Rysunek 11-2. Porównanie tranzystora NMOS ze ścianami izolacyjnymi (a) 
i w technologii SOI (b) 

Istnieje wiele metod wykorzystywanych do produkcji podłoŜy SOI. Warstwa SiO2 
moŜe mieć róŜną grubość, w przypadku warstw cieńszych bardzo istotna jest jej dobra 
jakość.  

Istnieją dwie metody pozwalające na uzyskanie tanich podłoŜy SOI:  

• metoda implantacji jonów tlenu (SIMOX - ang. Separation by Implantantion 
of Oxygen), 

• metoda łączenia płytek krzemowych.  

KaŜda z metod pozwala na epitaksjalne osadzanie krzemu na powierzchni płytki 
w celu zmiany domieszkowania lub pogrubienia warstwy. Najlepiej dopracowaną 
technologią jest technologia SIMOX, uŜywana np. przez IBM (rys. 11-3). DuŜa dawka 
jonów tlenu (4·1017 do 2·1018 cm-2) jest wstrzeliwana przy pomocy silnego pola 
elektrycznego pod powierzchnię płytki, a następnie przez kilkanaście godzin 
wygrzewana w temperaturze 1300ºC. W procesie SIMOX wytwarza się 
powierzchniową warstwę krzemu i zagrzebaną warstwę tlenku o grubościach 
odpowiednio ok. 200 i 400 nm.  
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Technologia łączenia płytek krzemowych polega na utlenieniu powierzchni dwóch 
płytek krzemowych i połączeniu tych powierzchni w temperaturze pokojowej 
i następnie wygrzewaniu w temperaturze 800ºC (rys. 11-4). Jedna z płytek jest 
następnie niemal całkowicie szlifowana lub wytrawiana pozostawiając jedynie cienką 
warstwę krzemu. 

NajpowaŜniejszymi problemami technologii SOI są wyładowania elektrostatyczne 
i moc rozpraszana. Izolacja przyrządu od podłoŜa wymaga zastosowania specjalnych 
konstrukcji elementów rozładowujących energię gromadzącą się na skutek akumulacji 
ładunków elektrostatycznych. Ze względu na to, Ŝe przewodność cieplna tlenku 
krzemu jest o dwa rzędy wielkości gorsza od przewodności cieplnej krzemu, 
samonagrzewanie moŜe pogorszyć parametry przyrządów. 

Implantacja jonów tlenu

SiO2

Si

 
Rysunek 11-3. Wytwarzanie zagrzebanej warstwy SiO2 w technologii SIMOX 

Si

SiO2

b) c)a)

 
Rysunek 11-4. Wytwarzanie zagrzebanej warstwy SiO2 w technologii łączenia 
płytek: zbliŜenie płytek (a), wygrzewanie (b), usunięcie krzemu z powierzchni 

jednej z płytek (c) 
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11.2 Technologia w ęglika krzemu (SiC) 

Graniczna temperatura pracy klasycznych przyrządów krzemowych wynosi 
ok. 300ºC, przyrządów MOS-SOI 400ºC. Wszędzie tam, gdzie temperatura pracy 
przyrządu przekracza te wartości musimy sięgać po GaAs lub węglik krzemu.  

SiC naleŜy do grupy półprzewodników z szeroką przerwą energetyczną i jest 
jednym z najlepiej dopracowanych przedstawicieli tej grupy. Trzykrotnie większa 
przerwa energetyczna, dziesięciokrotnie większe krytyczne pole elektryczne oraz 
prawie trzykrotnie większa przewodność cieplna w porównaniu z krzemem sprawiają, 
Ŝe materiał ten ma duŜą szansę na zastosowanie w elektronice wysokich  
temperatur - teoretycznie do 800ºC, przyrządy eksperymentalne działały 
w temperaturze 600ºC [Neu98]. Porównywalna z krzemem ruchliwość elektronów oraz 
dwukrotnie większa prędkość nasycenia nośników i przewodność cieplna stanowią 
podstawę do wytwarzania przyrządów, które mogą pracować przy duŜej gęstości mocy 
i przy duŜych częstotliwościach.  

Wśród ponad 100 odmian alotropowych SiC do celów mikroelektroniki stosowane 
są trzy odmiany: odmiana kubiczna β -SiC zwana takŜe 3C-SiC i dwie heksagonalne, 
róŜniące się ułoŜeniem kolejnych warstw węgla i krzemu w stosunku do  
siebie - 4H-SiC oraz 6H-SiC. Porównanie parametrów róŜnych odmian węglika 
krzemu z krzemem i arsenkiem galu przedstawione jest w tabeli 11-1. Oś c 
w odmianach heksagonalnych jest prostopadła do płaszczyzny poszczególnych warstw 
węgla i krzemu. 

Pierwszymi przyrządami półprzewodnikowymi wykonanymi z węglika krzemu 
dostępnymi komercyjnie były niebieskie diody świecące. Ze względu na pośrednią 
przerwę energetyczną miały one niską efektywność kwantową (tj. stosunek 
wypromieniowanej energii świetlnej do dostarczonej energii elektrycznej) i zostały 
zastąpione przez diody z GaN. Oprócz tego diody wykonane z SiC są wykorzystywane 
jako detektory w paśmie ultrafioletu niewraŜliwe na promieniowanie podczerwone, 
wykorzystywane w detektorach płomienia. Są to obecnie jedyne komercyjne 
zastosowania przyrządów z węglika krzemu. Przewidywane zastosowania przyrządów 
MESFET to nadajniki mikrofalowe - radarowe i telefonii komórkowej. W czerwcu 
2000 został zaoferowany komercyjnie pierwszy MESFET wykonany w technologii 
węglika krzemu. 

Pozostałe przyrządy SiC nie wyszły jeszcze z fazy eksperymentalnej. Projektowane 
przyrządy są wzorowane na przyrządach krzemowych - MOSFET, IGBT, GTO itp. 
Podstawowe problemy przy produkcji masowej to defekty siatki krystalicznej (tzw. 
micropipes), które nie pozwalają na wykorzystanie teoretycznie większej wartości pola 
krytycznego. DuŜa twardość węglika krzemu (uŜywanego w przemyśle jako materiał 
ścierny i utwardzający narzędzia) powoduje trudności w jego obróbce. Innym 
problemem jest opracowanie technologii odpowiednich materiałów na izolatory 
bramkowe, gdyŜ SiO2 nie jest do tego celu odpowiedni.  



NOWE TECHNOLOGIE MIKROELEKTRONICZNE 

143 

Tabela 11-1. Porównanie parametrów krzemu, arsenku galu i węglika krzemu 

 Si GaAs 4H-SiC 6H-SiC 3C-SiC 

Przerwa energetyczna 
[eV] 1.1 1.42 3.2 3.0 2.3 

Stała dielektryczna 11.9 13.1 9.7 9.7 9.7 

Krytyczne pole 
przebicia lawinowego 
przy domieszkowaniu 
ND=1017 cm-3 [MV/cm] 

0.6 0.6 3.0║ 
3.2║ 

1⊥ 
>1.5 

Przewodność cieplna 
[W/cmK] 1.5 0.5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 

Koncentracja samoistna 
[cm-3] 1010 1.8·106 10-7 10-5 10 

Ruchliwość elektronów 
przy domieszkowaniu 
ND=1016 cm-3 [cm2/Vs] 

1200 6500 800 
60║ 

400⊥ 
750 

Ruchliwość dziur przy 
domieszkowaniu 

NA=1016 cm-3 [cm2/Vs] 
420 320 115 90 40 

Prędkość nasycenia 
elektronów [107 cm/s] 1.0 1.2 2 2 2.5 

Domieszki donorowe i 
energia jonizacji 

najpłytszych poziomów 
[meV] 

P: 45 

As: 54 
Si: 5.8 

N: 45 

P: 80 

N: 85 

P: 80 
N: 50 

Domieszki akceptorowe 
i energia jonizacji 

najpłytszych poziomów 
[meV] 

B: 45 Be, Mg, C: 28 
Al: 200 

B: 300 

Al: 200 

B: 300 
Al: 270 

Średnica płytki 
krzemowej w 1998 [cm] 30 15 5 5 - 

║wzdłuŜ osi c 
⊥prostopadle do osi c 

11.3 Technologia azotku galu (GaN) 

W technologii azotku galu produkuje się komercyjnie diody świecące w kolorze 
niebieskim. Technologia ta umoŜliwia równieŜ wykonanie tranzystorów mocy HEMT 
AlGaN/GaN pracujących w zakresie mikrofalowym, wytwarzanych na podłoŜu 
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z węglika krzemu ze względu na jego wysoką przewodność cieplną. Przyrządy te 
posiadają napięcie przebicia rzędu 100 V i mogą pracować przy częstotliwościach do 
35 GHz [Pen00]. 

11.4 Technologia krzemogermanu (SiGe) 

Technologia SiGe umoŜliwia produkcję heterozłączowych tranzystorów 
bipolarnych z bazą wykonaną z krzemogermanu [Ahl00]. Poprzez zmianę szerokości 
pasma zabronionego wzdłuŜ bazy (rys. 11-5) bariera potencjału dla elektronów 
wstrzykiwanych do rejonu bazy obniŜa się, przy jednoczesnym występowaniu 
wzdłuŜnego pola elektrycznego, co powoduje skrócenie czasu przelotu elektronów 
przez bazę i zwiększenie maksymalnej częstotliwości pracy przyrządu. 

p Si

Energia

EF

EV

EC

Domieszkowanie
Ge

Si BJT

SiGe HBT

N P N

Emiter Baza Kolektor

 
Rysunek 11-5. Schematy pasm energetycznych dla krzemowego tranzystora 

bipolarnego i heterozłączowego tranzystora z bazą SiGe 

Technologie SiGe są obecnie dostępne komercyjnie. Bazę tranzystora uzyskuje się 
metodą epitaksji na podłoŜu krzemowym warstwy krzemu domieszkowanego 
germanem (rys. 11-6). RóŜnica w budowie sieci krystalicznych obu związków 
powoduje napręŜenia, które dodatkowo obniŜają szerokość pasma zabronionego, ale 
muszą być ściśle kontrolowane w procesie technologicznym w celu uniknięcia 
defektów. Emiter wykonany jest z polikrzemu.  

Opracowano technologię SiGe BiCMOS, która posiada charakterystyki 
tranzystorów FET równowaŜne charakterystykom istniejących technologii CMOS. 
Pozwala to projektantom na wykorzystywanie istniejących bibliotek ASIC i na 
osiągnięcie skali integracji duŜo wyŜszej niŜ przy uŜyciu technologii GaAs.  



NOWE TECHNOLOGIE MIKROELEKTRONICZNE 

145 

Tranzystory Si/SiGe HBT mają doskonałe parametry: duŜe wzmocnienie z dobrą 
liniowością, niski poziom szumów. Maksymalna częstotliwość pracy fT sięga 65 GHz. 
W połączeniu z wysokiej jakości elementami pasywnymi daje to moŜliwość 
wykonywania szybkich układów analogowych zastępujących układy GaAs (telefonia 
komórkowa, sieci bezprzewodowe, GPS). Długość kanału aktualnie produkowanych 
przyrządów w tej technologii wynosi 0.18 µm. Planuje się scalenie przyrządów SiGe 
na podłoŜu SOI lub z układami MEMS. 

PodłoŜe p

Kolektor n

Baza SiGe

Emiter poly p+

 
Rysunek 11-6. Schematyczny przekrój heterozłączowego tranzystora z bazą 

SiGe 

11.5 Technologia fosforku indu (InP) 

Materiałem, który obecnie zapewnia najwyŜszą częstotliwość pracy układów 
scalonych jest fosforek indu (rys. 11-7) [Rag00]. UmoŜliwia on zastąpienie układów 
mikrofalowych budowanych tradycyjnie z elementów dyskretnych. Aktualny stan 
technologii pozwala na konstrukcję układów LSI zawierających 1000÷10000 
tranzystorów. 

W tej technologii na podłoŜu z fosforku indu wytwarza się heterozłączowe tranzystory 
bipolarne stosując do wykonania emitera, bazy i kolektora materiały o róŜnej 
szerokości przerwy energetycznej. Stosowane są tranzystory z pojedynczym  
(SHBT - ang. Single Heterojunction Bipolar Transistor) lub podwójnym (DHBT - ang. 
Double Heterojunction Bipolar Transistor) heterozłączem (rys. 11-8). Oba typy 
tranzystorów posiadają bazę z półprzewodnika o mniejszej szerokości przerwy 
energetycznej (takich jak GaInAs, 0.75 eV) niŜ emiter (AlInAs, 1.45 eV lub InP, 
1.35 eV). Kolektor wykonany jest z tego samego materiału co baza w przyrządach 
SHBT lub innego w przyrządach DHBT. 

Zalety tranzystorów heterozłączowych z InP są analogiczne jak w przyrządach SiGe, 
tzn. powodują one powstanie pola elektrycznego w bazie i umoŜliwiają wyŜsze o dwa 
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rzędy wielkości domieszkowanie bazy, zmniejszając jej rezystancję. Zastosowanie 
dwóch heterozłączy podwyŜsza napięcie przebicia. 

Tranzystory InP umoŜliwiają osiągnięcie wyŜszych napięć przebicia niŜ tranzystory 
SiGe i GaAs (rys. 11-9). Poprzez zwiększenie domieszkowania kolektora moŜna 
osiągnąć wyŜsze częstotliwości pracy kosztem zmniejszenia napięcia przebicia. 
Prędkość elektronów w GaInAs i InP jest 1.5 raza większa niŜ w GaAs i wynosi 
ok. 3·107 cm/s. NiŜsza szerokość przerwy energetycznej pozwala na pracę przy 
niŜszych napięciach (napięcie baza-emiter w przewodzącym tranzystorze jest rzędu 
0.4 V).  

Podobnie jak dla arsenku galu, niska przewodność cieplna fosforku indu powoduje 
konieczność zmniejszenia grubości podłoŜa przed zapakowaniem układu przy stratach 
mocy powyŜej kilku watów. 

Krytycznymi wymiarami w tranzystorach bipolarnych są szerokość kolektora 
i bazy. Otrzymywane są one z wykorzystaniem techniki epitaksji strumieniem jonów 
(MBE - ang. Molecular Beam Epitaxy) lub osadzania chemicznego (CVD - ang. 
Chemical Vapor Deposition). Obie te techniki pozwalają na precyzyjną kontrolę 
grubości warstwy, ale jednocześnie charakteryzują się duŜą gęstością defektów, która 
jest głównym ograniczeniem uzysku w technologii InP.  
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Rysunek 11-7. Skala integracji i zakres częstotliwości pracy poszczególnych 

technologii mikroelektronicznych 

W technologii InP występują podobne problemy jak w technologii GaAs, tj. mała 
odporność mechaniczna i chemiczna podłoŜa i brak samoistnej warstwy pasywacyjnej, 
jak SiO2 w technologii krzemowej. Wytwarzanie tranzystorów w technologii InP, 
podobnie jak tranzystorów HEMT w GaAs, opiera się na wytrawianiu warstw 
półprzewodnika w celu odseparowania poszczególnych przyrządów. Kontakty 
metaliczne wytwarzane są metodą lift-off. 
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Rysunek 11-8. Schematyczny przekrój struktur tranzystora bipolarnego InP  

z pojedynczym (SHBT - Single Heterojunction Bipolar Transistor) i podwójnym 
(DHBT - Double Heterojunction Bipolar Transistor) heterozłączem 
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Rysunek 11-9. Porównanie parametrów krzemowego tranzystora bipolarnego 

BJT oraz tranzystorów heterozłączowych GaAs i InP HBT 

Tranzystory HBT są juŜ w tej technologii wytwarzane komercyjnie, tranzystory 
HEMT są obecnie w fazie laboratoryjnej. Istotną przeszkodą dla rozpowszechnienia tej 
technologii jest wysoki koszt płytek podłoŜowych - ok. 5 razy większych niŜ 
podobnych wykonanych z arsenku galu. 
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12 Projektowanie układów scalonych 

Celem projektanta układu scalonego jest zaprojektowanie układu działającego 
zgodnie ze specyfikacją przy minimalnych nakładach pracy w jak najkrótszym czasie. 
Dodatkowo, uzysk produkcyjny powinien być jak największy, proces moŜliwie jak 
najprostszy i powierzchnia układu jak najmniejsza. Konwencjonalne podejście, 
polegające na testowaniu i modyfikacji prototypu, nie jest moŜliwe do zastosowania 
w przypadku układów scalonych ze względu na: 

• brak moŜliwości modyfikacji wytworzonego juŜ układu scalonego, 

• złoŜoność procesu wytwarzania i testowania, 

• koszty wykonania zestawu masek dla nowego prototypu. 

Z powyŜszych powodów testowanie prototypów musi zostać zastąpione przez 
symulacje komputerowe. Koszty projektowania w znacznym stopniu zaleŜą od ich 
dokładności. Idealne byłoby, gdyby pierwsze prototypy działały zgodnie ze 
specyfikacją, co często ma miejsce. Wydawałoby się, Ŝe wydajność projektowania 
powinna się zmniejszyć przy wzroście złoŜoności  układu. Jednak w większości 
przypadków, układy scalone mają strukturę hierarchiczną i wiele razy wykorzystują 
niewielką liczbę elementarnych układów. Komputerowe wspomaganie projektowania 
jest zasadniczym elementem decydującym o powodzeniu procesu projektowania 
nowoczesnych układów scalonych.  

Stosowane są dwa podejścia do procesu projektowania: 

• w pierwszym, zwanym podejściem wstępującym (ang. bottom-up), projektant 
rozpoczyna projektowanie od poziomu bramki logicznej i projektuje podukłady 
o coraz to większej złoŜoności, które są następnie łączone razem do osiągnięcia 
wymaganej funkcjonalności, 

• w drugim podejściu, nazywanym zstępującym (ang. top-down), projektant 
wielokrotnie dzieli specyfikację projektu na części wykonujące prostsze zadania, 
schodząc ostatecznie do poziomu układów standardowych (zwanych często 
komórkami standardowymi, ang. standard cells), uprzednio zaprojektowanych 
i przetestowanych, lub poszczególnych tranzystorów. W krańcowym przypadku 
podejście zstępujące sprowadza się do wykorzystania tzw. kompilatora 
krzemowego (ang. silicon compiler), w którym wszystkie bloki funkcjonalne są 
projektowane automatycznie. 

Podejście zstępujące jest stosowane przy niektórych układach cyfrowych i często 
powoduje zwiększenie wydajności projektanta. Podejście to jest praktyczne tylko dla 
niektórych klas układów analogowych. Często stosuje się podejście mieszane będące 
kombinacją obu wymienionych podejść. 

Schemat blokowy procesu projektowania układów scalonych jest pokazany na 
rys. 12-1.  
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Rysunek 12-1. Schemat blokowy procesu projektowania układów scalonych 

Punktem wyjścia jest zestaw załoŜeń projektowych. Wstępne projekty opierają się 
na prostych modelach przyrządów i podobwodów, typowo na poziomie 
behawioralnym lub logicznym dla układów cyfrowych i poziomie przyrządów dla 
układów analogowych. Pierwsze symulacje komputerowe przy uŜyciu bardziej 
złoŜonych modeli pozwalają na sprawdzenie własności wstępnego projektu. Dobre 
modele przyrządów półprzewodnikowych lub podobwodów odgrywają tutaj 
zasadniczą rolę. Model jest "dobry", jeŜeli dokładnie przewiduje zachowanie układu po 
jego wyprodukowaniu i jest wystarczający prosty aby uniknąć problemów z długim 
czasem symulacji. Projekt wstępny jest zwykle czasochłonny i wymaga wielu iteracji. 

Po zaakceptowaniu projektu wstępnego projektuje się topografię układu scalonego. 
Często projektuje się topografię podobwodów przed zakończeniem projektu 
wstępnego. Na początku planuje się ogólne rozmieszczenie podobwodów na płytce 
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krzemowej po oszacowaniu rozmiarów poszczególnych podobwodów. Tak otrzymany 
ogólny plan topografii, zwany floorplanem, zawiera równieŜ rozmieszczenie głównych 
magistrali i komórek wejścia-wyjścia. 

Po zaprojektowaniu topografii podobwodów i całego układu wykonuje się 
symulacje, w których brane są pod uwagę efekty pasoŜytnicze. W przypadku układów 
analogowych elementy pasoŜytnicze pogarszają własności układów (np. obniŜają 
częstotliwość graniczną, wprowadzają napięcia niezrównowaŜenia itp.). W przypadku 
układów cyfrowych powodują one niepoŜądane opóźnienia, które mogą mieć 
katastrofalny wpływ na pracę układu w przypadku wystąpienia tzw. wyścigów. 

Istniejące oprogramowanie pozwala równieŜ na sprawdzenie tzw. reguł 
projektowania (DRC - ang. Design Rule Checker), czyli pewnych wymogów 
geometrycznych (odstępy, szerokości ścieŜek itp.) które są podyktowane względami 
technologicznymi. Oprócz tego moŜliwe jest porównanie topografii z początkowym 
schematem ideowym (LVS - ang. Layout Versus Schematic). Po zaakceptowaniu 
wyników symulacji układ jest oddawany do produkcji. W przypadku nowych 
procesów lub skomplikowanych układów często przed zakończeniem procesu 
projektowania całego obwodu wytwarzane są podobwody i/lub struktury testowe, co 
pozwala na przetestowanie części projektu i uzyskanie informacji potrzebnych 
w procesie modelowania. Wysłanie prototypu do produkcji wiąŜe się z wydatkiem 
rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Czas od momentu złoŜenia projektu do 
otrzymania prototypów wynosi od jednego do kilku miesięcy.  

Często w celu obniŜenia kosztów wykorzystuje się jedną płytkę w celu 
wytworzenia prototypów układów scalonych róŜnych projektantów. Takie podejście 
nosi nazwę Multiproject Wafer. Pojedynczy błąd w projekcie, symulacji czy topografii 
układu zazwyczaj powoduje częściowe lub całkowite niepoprawne działanie układu. 
Po przetestowaniu prototypu przekazuje się układ do produkcji lub poprawia się 
projekt.  

Proces projektowania układów scalonych moŜna podzielić na dwa etapy  
(rys. 12-2) - projektowanie logiczne i fizyczne. MoŜna w nim wyróŜnić następujące 
fazy: 

• opis projektu - wprowadzenie projektu do komputerowego systemu projektowania 
w postaci schematu elektrycznego lub z wykorzystaniem języka opisu sprzętu 
(HDL - ang. Hardware Description Language), 

• synteza logiczna - konwersja opisu z wykorzystaniem HDL i narzędzi do syntezy 
logicznej na postać netlisty, czyli listy elementów - komórek logicznych - oraz 
połączeń między nimi, 

• podział systemu - jeŜeli system jest zbyt złoŜony Ŝeby zmieścił się 
w pojedynczym układzie scalonym, naleŜy go podzielić na mniejsze części 
wykonane jako oddzielne układy, 

• symulacja przed layoutem - sprawdzenie poprawności działania układu bez 
uwzględniania sposobu implementacji w układzie scalonym, 

• floorplanning - zgrubne rozmieszczenie podsystemów na powierzchni układu 
scalonego, 

• placement - dokładne rozmieszczenie komórek logicznych na powierzchni układu, 
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• routing - zaprojektowanie połączeń między poszczególnymi komórkami 
logicznymi, 

• extraction - określenie rezystancji i pojemności połączeń, 
• symulacja po layoucie - sprawdzenie poprawności układu po uwzględnieniu 

opóźnień wprowadzonych przez rezystancje i pojemności połączeń. 
Cztery początkowe fazy składają się na tzw. projektowanie logiczne, kolejne kroki 

to projektowanie fizyczne.  

Projektowaniem logicznym nie będziemy się w tym tekście zajmować, w dalszej 
części zajmować się będziemy ogólnymi zasadami dotyczącymi projektowania 
fizycznego. 

opis projektu

synteza logiczna

podział systemu

floorplanning

placement

routingekstrakcja obwodu

symulacja po layoucie

symulacja przed layoutem
projekt
logiczny

projekt
fizyczny

 
Rysunek 12-2. Projekt logiczny i fizyczny  układów scalonych 

12.1 Topografia układu scalonego 

Projektowanie fizyczne układu scalonego polega na opracowaniu zestawu masek 
technologicznych. Prace te wykonuje się za pomocą specjalistycznych programów 
CAD (ang. Computer Aided Design). Poszczególne maski są reprezentowane na 
ekranie komputera za pomocą róŜnokolorowych obszarów geometrycznych, zwanych 
warstwami. Rysunek 12-3 przedstawia topografię tranzystorów NMOS i PMOS. 
Obszar aktywny tranzystora znajduje się na przecięciu obszarów dyfuzji i ścieŜki 
polikrzemowej. Tranzystor NMOS jest umieszczony bezpośrednio na podłoŜu typu p, 
tranzystor PMOS znajduje się w studni typu n.  
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Dyfuzja typu p+

PodłoŜe typu p
Dyfuzja typu n+

ŚcieŜka polikrzemowa

NMOS PMOS

Studnia typu n

 
Rysunek 12-3. Topografia tranzystorów NMOS i PMOS 

Kontakt

VDD

GND
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Metalizacja

Polaryzacja studni

Polaryzacja podłoŜa

 
Rysunek 12-4. Topografia inwertera CMOS 

Rysunek 12-4 przedstawia topografię inwertera CMOS utworzonego z tranzystorów 
NMOS i PMOS. Dreny tranzystorów są połączone warstwą metalizacji z wyjściem 
inwertera (OUT). Bramki obu tranzystorów są połączone ścieŜką polikrzemową, która 
stanowi wejście inwertera (IN). Źródło tranzystora NMOS jest połączone z masą 
(GND), natomiast źródło tranzystora PMOS - z napięciem zasilającym (VDD). Kanał 
tranzystora PMOS jest szerszy niŜ w tranzystorze NMOS z uwagi na konieczność 
skompensowania róŜnicy w ruchliwościach elektronów i dziur. NaleŜy równieŜ 
zwrócić uwagę na kontakty polaryzujące studnię i podłoŜe, podłączone do studni typu 
n za pośrednictwem dyfuzji n+, a z podłoŜem za pośrednictwem dyfuzji p+. 

Rysunek 12-5 przedstawia pełną topografię cyfrowego układu scalonego, 
projektowanego przez studentów w ramach ćwiczeń laboratoryjnych. Układ składa się 
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z rdzenia, zbudowanego z połączonych ze sobą rzędów komórek standardowych, 
otoczonego przez pierścień wyprowadzeń zewnętrznych (padów). W układzie 
widoczne są dwa pierścienie zasilania - zewnętrzny zasilający bufory wyjściowe 
i zabezpieczenia wejść i wewnętrzny słuŜący do zasilania rdzenia. 

Pad wyjściowy

Pad masy

Pad zasilania

Pad wejściowy

Pierścienie masy i zasilania

Rząd komórek standardowychKanał rutingowy

Wewnętrzne pierścienie masy i zasilania

 
Rysunek 12-5. Topografia cyfrowego układu scalonego  

(Projektant: K. Szaniawski) 

Rysunek 12-6 przedstawia powiększony fragment rysunku 12-5, zawierający dwa 
rzędy komórek standardowych rozdzielone kanałem rutingowym, stanowiącym obszar 
przeznaczony na połączenia pomiędzy poszczególnymi komórkami. Przez środek 
rysunku przechodzą szerokie, pionowe ścieŜki metalizacji, rozprowadzające zasilanie 
do poszczególnych rzędów. Komórki standardowe zakończone są od góry i od dołu 
poziomymi szynami rozprowadzającymi zasilanie do poszczególnych komórek 
w kaŜdym rzędzie. W układzie wykorzystano dwie warstwy metalizacji, pionowe 
i poziome ścieŜki są poprowadzone w róŜnych warstwach. 

Nowszym rozwiązaniem, stosowanym w technologiach wykorzystujących więcej 
niŜ dwie warstwy metalizacji, jest ruting nad komórkami standardowymi (OTC - ang. 
Over The Cells). W tym przypadku wszystkie komórki standardowe przylegają do 
siebie bezpośrednio - brak jest kanałów rutingowych. Do rutingu wewnątrz komórek 
słuŜy pierwsza warstwa metalizacji, natomiast do połączeń między komórkami 
warstwy wyŜsze, przebiegające bez ograniczeń nad całym obszarem rdzenia. 

Wszystkie komórki standardowe mają jednakową wysokość i są projektowane 
w taki sposób, aby zminimalizować ich szerokość. Rysunek 12-7 przedstawia komórkę 
standardową inwertera. W górnej części znajduje się studnia typu n. Na szynie 
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zasilającej, przebiegającej wzdłuŜ górnej krawędzi komórki, znajdują się kontakty 
polaryzujące tę studnię. Wykorzystuje się tutaj kontakty metal/dyfuzja n+. WzdłuŜ 
dolnej krawędzi znajduje się szyna masy. Bramki tranzystorów nie przebiegają prosto, 
co pozwala na optymalizację szerokości komórki. 

Rząd komórek standardowych

Kanał rutingowy

ŚcieŜki masy i zasilania

 
Rysunek 12-6. Kanał rutingowy pomiędzy dwoma rzędami komórek 

standardowych 

Rysunek 12-8 przedstawia trzy komórki standardowe inwerterów o róŜnej 
szerokości kanałów tranzystorów, a więc róŜnej obciąŜalności. Wypadkowe szerokości 
kanałów tranzystorów są sumą szerokości poszczególnych tranzystorów składowych 
połączonych równolegle w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać dostępną 
powierzchnię. 

Na rysunku 12-9 przedstawione są topografie standardowych komórek NAND 
i NOR, a na rysunku 12-10 - przerzutników wyzwalanych poziomem i zboczem. 
W bramkach NAND i NOR naleŜy zwrócić uwagę na realizację szeregowego 
połączenia tranzystorów - jest to obszar dyfuzji przecięty dwiema równoległymi 
ścieŜkami polikrzemowymi. Oprócz predefiniowanych komórek standardowych 
stosuje się równieŜ parametryzowane komórki, takie jak rejestry, pamięci ROM 
i RAM. Zastosowanie komórek standardowych umoŜliwia wysoki poziom 
automatyzacji procesu projektowania, co jest konieczne biorąc pod uwagę liczbę 
bramek upakowanych na powierzchni aktualnie produkowanych układów scalonych. 
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Rysunek 12-7. Komórka standardowa inwertera 

 
a)                 b)                          c) 

 
Rysunek 12-8. Komórki standardowe inwertera o podwójnej (a),  

poczwórnej (b) i ośmiokrotnej (c) obciąŜalności 
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a)                                    b) 

 
Rysunek 12-9. Komórki standardowe bramki NAND (a) i NOR (b) 

 
a)                                           b) 

 
Rysunek 12-10. Komórki standardowe przerzutnika typu latch - wyzwalanego 

poziomem (a) i flip-flop - wyzwalanego zboczem (b) 
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12.2 Reguły projektowania (DRC) 

Projektant dąŜy do zaprojektowania układu, który zajmuje minimalną 
powierzchnię. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące gęstości upakowania, ujęte 
w tzw. reguły projektowania. Są to szczegółowe specyfikacje określające minimalne 
szerokości obiektów (przewodnik, studnia, rezystor itp.), minimalne dozwolone 
odstępy między poszczególnymi obiektami, wymagania dotyczące nakładania się 
warstw i inne wymiary charakterystyczne dla danego procesu [Gei90]. Przy ustalaniu 
reguł projektowania brane są pod uwagę czynniki takie jak centrowanie masek, ich 
nieliniowość, wykrzywienie płytki podłoŜowej, dyfuzja lateralna, profil narastania 
tlenków, podcięcia przy trawieniu oraz rozdzielczość optyczna i ich powiązania 
z parametrami układów i uzyskiem. Ogólny format i rodzaje reguł projektowania są 
w zasadzie ustalone, róŜnice pomiędzy procesami odnoszą się do ich wartości 
liczbowych.  

Reguły projektowania są pomostem między technologami wykonującymi układy 
a ich projektantami. Z chwilą wyboru konkretnego wytwórcy oraz procesu 
technologicznego, konsekwentne posługiwanie się regułami projektowania pozwala na 
zastosowanie oprogramowania do ich weryfikacji. Jest to szczególnie istotne 
w złoŜonych układach, gdyŜ pojawienie się nawet pojedynczego błędu moŜe 
spowodować wytworzenie wadliwego układu lub znaczne obniŜenie uzysku 
produkcyjnego.  

PoniŜej zamieszczone są typowe reguły projektowania dotyczące technologii 
CMOS. Reguły projektowania są listą zaleceń (a w zasadzie ograniczeń) dotyczących 
połoŜenia i rozmiarów obiektów na maskach. Projektant moŜe zrobić większe odstępy 
lub szerokości ścieŜek, co przewaŜnie nie jest to korzystne z punktu widzenia 
szybkości układu i jego kosztu, gdyŜ jego powierzchnia powinna być jak najmniejsza. 
Reguły projektowania są zwykle dobrane na tyle rygorystycznie, Ŝe przyjmowanie 
dodatkowego marginesu bezpieczeństwa nie jest ekonomicznie uzasadnione.  

Reguły projektowania moŜna wyraŜać bezpośrednio w mikrometrach albo 
uŜywając parametru λ. Wymiar charakterystyczny procesu, czyli minimalna długość 
kanału tranzystora, wynosi 2λ. Ta parametryzacja pozwala na określenie reguł 
projektowania bez konieczności przeliczania przy zmianie technologii.  

Geometria fizycznie wykonanych masek moŜe odbiegać od narysowanych przez 
projektanta. Jest ona zmieniana w celu uwzględnienia efektów procesów 
technologicznych, takich jak lateralne podtrawienie czy dyfuzja, które powodują 
zmianę rzeczywistych rozmiarów elementów. Metody Optical Proximity Correction 
oraz maski wielofazowe pozwalają na kompensację efektów dyfrakcji i interferencji 
światła w procesie litografii. 
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12.2.1 Wyspa N- 

r101 r102

Wyspa N-
 PodłoŜe P-

Wyspa N-
 

Minimalny odstęp między dwoma wyspami N- (r102) i jej minimalny rozmiar 
(r101) wynikają z konieczności zapewnienia odpowiedniej izolacji między wyspami 
i uwzględnienia dyfuzji lateralnej. 

12.2.2 Dyfuzja 

Minimalna szerokość dyfuzji (r201) i odstęp między dwiema obszarami dyfuzji 
(r202) wynikają z podobnych względów, jak w przypadku wyspy N-. Minimalny 
odstęp wyspy N- od dyfuzji P+ od strony wewnętrznej (r203) i zewnętrznej (r204) 
wynikają z tolerancji centrowania masek wysp i dyfuzji.  

nwell

P+ diff P+ diff

N+ diff

r204

r202r203

r201

 

12.2.3 Polikrzem 

Minimalna szerokość ścieŜki polikrzemowej (r301) wynika z rozdzielczości 
zastosowanego procesu technologicznego. Definiuje się równieŜ minimalny odstęp 
między ścieŜkami (r302) oraz minimalną odległość ścieŜki od obszaru dyfuzji (r303). 
W przypadku wykorzystania ścieŜki polikrzemowej jako bramki tranzystora istotne 
jest, aby polikrzem całkowicie pokrywał obszar dyfuzji. Minimalna szerokość drenu 
i źródła (r304) pozwala na uwzględnienie tolerancji centrowania maski polikrzemu 
i dyfuzji. W celu uniknięcia zwarcia między drenem a źródłem na skutek dyfuzji 
lateralnej, nadtrawienia polikrzemu lub niedokładnego centrowania masek ścieŜka 
polikrzemowa powinna wystawać poza obszar dyfuzji (r305). 
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nwell

P+diff

r303

r304

N+diff

r302
r301

r304

r305
 

12.2.4 Kontakt 

Wszystkie kontakty mają jednakową szerokość (r401). Wynika to z konieczności 
zapewnienia ich równomiernego wytrawienia. Większe kontakty wytwarza się poprzez 
równoległe połączenie większej liczby kontaktów o standardowych rozmiarach 
odległych od siebie o pewną minimalną odległość (r402). Obszary metalu, polikrzemu 
i dyfuzji tworzące kontakt (r403, r404, r405) muszą go otaczać w pewnej odległości 
w celu zapobieŜenia skutkom błędów centrowania - maski dyfuzji lub polikrzemu, 
kontaktu i metalu muszą na siebie trafić. 

W celu zapewnienia izolacji złączowej wszystkie obszary studni podłączane są do 
największego napięcia w obwodzie - napięcia zasilania VDD, natomiast podłoŜe 
podłączane jest do minimalnego napięcia w obwodzie - masy VSS. W tym celu 
wykonuje się odpowiednie kontakty do obszarów bogato domieszkowanych - dyfuzji 
n+ wewnątrz studni i p+ w podłoŜu. Kontakty muszą występować odpowiednio gęsto, 
gdyŜ prądy płynące przez podłoŜe mogą spowodować powstanie tzw. zjawiska 
zatrzaśnięcia (ang. latch-up). 

r401

r402

contact
metal

r403

N+diff

r405

poly

r404
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12.2.5 Metal 1 

Definiuje się minimalną szerokość ścieŜki (r501) i minimalną odległość między 
ścieŜkami (r502). 

  

metal 1

r501

metal 1r502

 

12.2.6 Via (przelotka) 

Via słuŜy do połączenia ze sobą kolejnych warstw metalu. Reguły technologiczne 
są podobne jak wypadku kontaktu - definiuje się dokładnie rozmiar przelotki (r601), 
minimalną odległość między nimi (r602) oraz minimalne odległości, w których 
warstwy metalu muszą ją otaczać (r604, r605). W warstwie metalu występują 
wgłębienia w obszarach kontaktów. Minimalna odległość między przelotką 
a kontaktem (r603) zapewnia równomierne nałoŜenie metalu w obszarze przelotki. 

r601

r602

via
metal2

r604

contact

r603
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12.2.7 Metal 2 

Definiuje się minimalną szerokość ścieŜki (r701) i minimalną odległość między 
ścieŜkami (r702). 

 

metal2

r701

metal2r702

 

12.2.8 Pad 

Pady to szerokie kwadratowe obszary metalu słuŜące do połączenia układu 
scalonego z końcówkami obudowy za pomocą cienkich złotych lub aluminiowych 
drutów. Składają się one z jednej lub więcej warstw metalizacji. Standardowa 
szerokość padu wynosi 100 x 100 µm, co wynika z grubości drutu. W przeciwieństwie 
do innych reguł projektowych, szerokość padu (r801) wyraŜona w λ zaleŜeć będzie 
mocno od zastosowanej technologii. Definiuje się minimalną odległość między padami 
(r802), odległość między otwarciem pasywacji i krawędzią padu (r803). Pady są 
przewaŜnie dostarczane jako komórki standardowe i projektant układu scalonego 
rzadko zajmuje się nimi bezpośrednio. 

 

PAD

r803

r801

r802
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13 Testowanie układów scalonych 

 

W procesie produkcji, szczególnie przy wprowadzaniu nowego produktu, naleŜy 
zawsze liczyć się z tym, Ŝe część wytworzonych urządzeń będzie niesprawna. Błąd 
moŜe się pojawić na kaŜdym etapie powstawania produktu finalnego - od projektu do 
momentu otrzymania gotowego urządzenia.  

Najbardziej kosztowne okazują się niewykryte błędy projektu układu, który wszedł 
do produkcji wielkoseryjnej i został sprzedany w ogromnej liczbie egzemplarzy. Koszt 
wymiany wszystkich wadliwych egzemplarzy, jak w przypadku procesora Pentium 
z błędem w jednostce zmiennoprzecinkowej, przekracza znacznie koszty produkcji. 

Produkcja układów scalonych jest procesem niezwykle skomplikowanym, 
wymagającym precyzyjnego wykonania sekwencji procesów fizykochemicznych 
w ściśle określonym czasie, temperaturze i ciśnieniu z zastosowaniem materiałów 
o wysokiej czystości. Drobne pyłki unoszące się w powietrzu podczas naświetlania 
masek, nieznaczne fluktuacje ciśnienia i temperatury, błędy centrowania 
poszczególnych masek powodują, Ŝe nie wszystkie wyprodukowane układy są 
sprawne.  

Procent układów sprawnych pośród wszystkich wyprodukowanych nazywa się 
uzyskiem produkcyjnym. Jego wielkość rośnie w miarę opanowania technologii przez 
producenta.  

p
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Rysunek 13-1. Prawdopodobieństwo p wystąpienia uszkodzenia układu 

w funkcji czasu jego eksploatacji 
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Uszkodzenia powstające w czasie eksploatacji układów scalonych mają charakter 
trwały lub przemijający. Uszkodzenia trwałe są zwykle spowodowane starzeniem się 
materiału, zmęczeniem materiału, zuŜyciem, korozją. Niekorzystne warunki 
środowiska mogą wpływać na te procesy. Według klasycznej teorii niezawodności 
proces eksploatacji układu moŜna podzielić na trzy etapy (rys. 13-1).  

Analiza pracy wielu układów prowadzi do wniosku, Ŝe częstość występowania 
uszkodzeń wykazuje dla układów scalonych pewne wspólne zaleŜności. Układy 
charakteryzują się duŜą liczbą uszkodzeń podczas początkowego czasu ich działania. 
Okres ten zwany jest okresem śmiertelności niemowlęcej (ang. infant mortality), 
zwykle dla układów scalonych wynosi on ok. 1 roku.  

Okres normalnej pracy który następuje później charakteryzuje się niŜszym 
prawdopodobieństwem wystąpienia uszkodzenia. W czasie tego okresu 
prawdopodobieństwo jest praktycznie stałe, w przypadku układów scalonych wynosi 
trwa on ok. 40 lat [Kuo99]. Ostatnia faza zwana jest starością i główną przyczyną 
uszkodzeń w tym zakresie jest starzenie i kumulowanie się uszkodzeń. 

Większość uszkodzeń występuje w początkowym okresie uŜytkowania. Wynika to 
z faktu, Ŝe słabsze egzemplarze mają krótszy czas Ŝycia niŜ normalne. Słabsze 
egzemplarze mogą być wynikiem niedokładnego wykonania, zanieczyszczonego 
środowiska, zakłóceń w pracy urządzeń, wadliwych surowców, niedokładnej kontroli 
technicznej materiałów, niewłaściwego transportu. JeŜeli słabsze egzemplarze trafią do 
klienta lub zostaną uŜyte do montaŜu, wiele z nich moŜe ulec wczesnym 
uszkodzeniom, obserwuje się wiele uszkodzeń pierwszych partii produkcyjnych 
w ciągu pierwszego roku [Kuo99]. NaleŜy podkreślić, Ŝe prawdopodobieństwo 
uszkodzenia jest określane dla całej partii produkcyjnej, a nie dla pojedynczego 
elementu, który przechodzi lub nie przechodzi testu. 

Ogólnie, mechanizmy uszkodzeń w półprzewodnikach moŜna zakwalifikować do 
trzech głównych kategorii: elektryczne, zewnętrzne i wewnętrzne. Główną przyczyną 
uszkodzeń elektrycznych jest niewłaściwe uŜytkowanie. PrzeciąŜenie elektryczne 
i ładunki elektrostatyczne wynikające z niewłaściwego zaprojektowania wyposaŜenia 
albo nieostroŜności przy przenoszeniu są główną przyczyną tego typu uszkodzeń. 
W szczególności ładunki elektrostatyczne mogą stać się przyczyną wytworzenia się 
utajonych uszkodzeń, które są niezwykle trudne do wykrycia. 

Uszkodzenia związane z płytką półprzewodnikową zwane są wewnętrznymi. 
Powstają one w procesie wytwarzania płytki. Obejmują one defekty sieci krystalicznej, 
przebicie tlenku bramkowego, zanieczyszczenie jonami, ładunki powierzchniowe itp. 
Uszkodzenia przyrządów MOS spowodowane przebiciem tlenku podczas pracy układu 
są częste poniewaŜ jest niemoŜliwe wykrycie wszystkich uszkodzonych tranzystorów 
przed sprzedaŜą układu. Zanieczyszczenia układów są wprowadzane z otoczenia, 
poprzez kontakt z ludźmi, odczynniki i obudowę. 

Zewnętrzne uszkodzenia są wynikiem umieszczania układu w obudowie, 
metalizacji, dołączania wyprowadzeń, klejenia, zanieczyszczenia zewnętrznego. Po 
opanowaniu technologii uszkodzenia wewnętrzne w znacznym stopniu się zmniejszają, 
przez co uszkodzenia zewnętrzne stają się bardzo istotne. 

Testy w warunkach przyspieszonego starzenia, polegające na celowym naraŜeniu 
testowanych układów na trudniejsze niŜ normalne warunki eksploatacyjne 
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(tj. temperaturę, wilgotność, ciśnienie, napięcie i obciąŜenie), słuŜą przyspieszeniu 
zuŜycia materiałów lub układów co pozwala na szybkie uzyskanie informacji na temat 
uszkodzeń. 

Około 40% uszkodzeń w mikroelektronice jest spowodowanych temperaturą, 27% 
drganiami, 19% przez wilgotność, 6% kurzem i piaskiem, 4% solą, 2% wysokością, 
2% uderzenia. Jak widać, najbardziej krytycznym czynnikiem powodującym 
uszkodzenia układów półprzewodnikowych jest temperatura. Wygrzewanie, technika 
testowania przy zastosowaniu podwyŜszonej temperatury i napięcia, po 
wyprodukowaniu urządzenia w celu wykrycia utajonych defektów, jest bardzo 
uŜyteczna w urządzeniach zawierających wiele układów scalonych. 

Tabela 13-1. Szacunkowe koszty wykrycia uszkodzenia na poszczególnych etapach 
produkcji 

Etap produkcji Szacunkowy koszt wykrycia 
uszkodzenia na etapie produkcji 

Płytka krzemowa US$ 0.01 - US$ 0.10 

Obudowany układ scalony US$ 0.10 - US$ 1.00 

Obwód drukowany US$ 1.00 - US$ 10.00 

System elektroniczny US$ 10.00 - US$ 100.00 

Sprzedany produkt US$ 100.00 - US$ 1000.00 

 

Współczesne systemy elektroniczne mają strukturę hierarchiczną - składają się 
z modułów wykonywanych w postaci obwodów drukowanych, na których 
umieszczane są znajdujące się w obudowach układy scalone. Wprowadzenie do 
montaŜu 1000 układów scalonych, zawierających 1% układów uszkodzonych, 
i zmontowanie ich w obwodach drukowanych zawierających po 100 układów moŜe 
doprowadzić do sytuacji, Ŝe kaŜdy z obwodów będzie niesprawny [Smi97]. Wykrycie 
uszkodzenia po zamontowaniu w obwodzie drukowanym (tabela 13-1) jest 
około dziesięciokrotnie droŜsze, niŜ wstępne sprawdzenie elementów składowych 
przed zmontowaniem. Ta zaleŜność obowiązuje na wszystkich etapach produkcji. 
Dlatego istotne jest testowanie po zakończeniu kaŜdego etapu. 

Proces powstawania kaŜdego urządzenia moŜna podzielić na dwa etapy: projektu 
i realizacji. W pierwszym etapie projektant opisuje wymyśloną przez siebie koncepcję 
jego konstrukcji i powstaje specyfikacja urządzenia, w drugim etapie następuje jego 
realizacja. JeŜeli wykonane urządzenie nie funkcjonuje tak jak wyobraził to sobie 
projektant to przyczyną moŜe być: 
• zawierająca błędy specyfikacja, 

• błędna realizacja w cyklu produkcyjnym, 

• uszkodzenia w procesie produkcji. 
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Błędy specyfikacji są eliminowane w procesie weryfikacji funkcjonalnej. 
RozbieŜność pomiędzy tym, co miało powstać, a tym, co wyspecyfikowano, moŜna 
wykryć poprzez symulację komputerową urządzenia. Wykonuje się ją wielokrotnie 
w trakcie projektowania na róŜnych poziomach abstrakcji (behawioralnym, przesłań 
międzyrejestrowych, bramek, tranzystorów). Zastosowanie języków opisu sprzętu 
wysokiego poziomu, takich jak VHDL (ang. Very High Speed Integrated Circuits 
Hardware Description Language), ułatwia porównywanie ze sobą zachowania układu 
opisanego na róŜnych poziomach abstrakcji. 

W celu wykrycia błędów realizacji i uszkodzeń w cyklu produkcyjnym 
wyprodukowane układy poddaje się testowaniu. Testowanie polega na podawaniu na 
wejście urządzenia sekwencji sygnałów (wektorów testowych) i porównania sekwencji 
stanów wyjściowych z wzorcem odpowiadającym urządzeniu działającemu poprawnie. 
Musi być ono wykonane indywidualnie dla kaŜdego egzemplarza układu, dlatego nie 
powinno ono trwać zbyt długo. 

Odpowiedzialność za jakość testowania spoczywa w równym stopniu na 
projektancie jak i producencie układów scalonych.  

• projektant jest zobowiązany do wygenerowania wektorów testowych, 
oszacowania pokrycia błędów i zaprojektowanie struktury układu w sposób 
ułatwiający jego testowanie (DFT - ang. Design for Testability), 

• producent jest odpowiedzialny za testowanie podłoŜa; testy przed zapakowaniem 
układu do obudowy, za pomocą sond ostrzowych przy niskiej częstotliwości; testy 
po umieszczeniu układów w obudowach.  

Problemy związane z testowaniem układów scalonych związane są: 
• ze złoŜonością systemów VLSI, 

• z niedostępnością wewnętrznych punktów układu z zewnątrz, 

• układy scalone po wytworzeniu nie mogą być modyfikowane. 

JeŜeli chcielibyśmy gruntownie przetestować układ scalony (ang. exhaustive 
testing) zawierający n wejść i m przerzutników, naleŜałoby na jego wejście podać 
sekwencję zawierającą nie mniej niŜ 2m+n wektorów testowych. Przy dzisiejszym 
stopniu komplikacji układów nie jest to wykonalne. W związku z tym istnieje 
konieczność ograniczenia liczby wektorów testowych. Jakość sekwencji testującej 
moŜna określić poprzez stopień pokrycia testami zbioru potencjalnych błędów 
(ang. fault coverage), definiowany jako iloraz: 

ut

d

NN

N
FC

−
=  (13.1) 

gdzie: 

 FC stopień pokrycia testami (fault coverage) 

 Nd liczba wykrywanych błędów 

 Nt całkowita liczba moŜliwych błędów 

 Nu liczba niewykrywalnych błędów 

Wartość współczynnika FC na poziomie 80% jest akceptowalna, jeŜeli przewyŜsza 
95% jest to wynik znakomity. 
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Niedostępność wewnętrznych punktów układu z zewnątrz wiąŜe się z pojęciami 
sterowalności i obserwowalności.  

• Obserwowalność węzła wewnętrznego wskazuje na moŜliwość określenia stanu 
węzła na podstawie obserwacji wyjść zewnętrznych. 

• Sterowalność węzła wewnętrznego jest miarą łatwości z jaką moŜna wymusić 
wartość 0 lub 1 w danym węźle. 

Przy testowaniu za pomocą sond ostrzowych moŜna uzyskać dostęp tylko do tych 
punktów wewnętrznych, które zostały do tego specjalnie przygotowane przez 
wytworzenie pól kontaktowych oraz wyprowadzeń zewnętrznych. Pozostała część 
powierzchni płytki pokryta jest warstwą pasywacyjną. 

Uszkodzone wyjście - zawsze w stanie "0" lub "1"

Zwarcie do masy lub zasilania

Przerwa w obwodzie

 
Rysunek 13-2. Wybrane uszkodzenia występujące w układach scalonych 

Istnieje wiele moŜliwych typów uszkodzeń układów scalonych (rys. 13-2), np.: 

• zwarcie sąsiednich ścieŜek przewodzących, 

• przerwa w warstwie tlenku, 

• przerwanie ścieŜki przewodzącej. 

Z uwagi na róŜnorodność błędów klasyfikuje się je w kilka typów i tworzy model 
dla kaŜdego typu. W ten sposób uszkodzenia fizyczne są modelowane na poziomie 
logicznym.  

Najczęstszym sposobem modelowania uszkodzeń na poziomie logicznym jest 
wprowadzenie modelu uszkodzeń zwanego "stuck-at", czyli ustalenia trwałego 
poziomu logicznego w pewnym punkcie układu. Zwarcie do masy ścieŜki 
przewodzącej spowoduje powstanie na niej stałego poziomu logicznego zera, czyli 
błąd "stuck-at-zero" (SA0). Analogicznie, zwarcie ścieŜki do napięcia zasilania 
spowoduje powstanie błędu SA1. Nie są to jedyne moŜliwe uszkodzenia układu, m.in. 
przerwanie doprowadzenia bramki układu powoduje, Ŝe napięcie na bramce zachowuje 
wartość poprzednią, a więc układ kombinacyjny moŜe zamienić się w układ 
sekwencyjny. 

Posługując się logicznym modelem błędów, moŜemy skonstruować odpowiednie 
wektory testowe. Przykładowo, podając wektor 1001 na wejście układu z rysunku 
13-3, moŜemy przetestować układ na występowanie błędu SA0 w punkcie X. JeŜeli na 
wyjściu Z otrzymamy wartość 1, moŜemy stwierdzić, Ŝe w układzie występuje błąd 
SA0 w punkcie X. ZauwaŜmy, Ŝe nie jest to jedyny moŜliwy błąd w takim przypadku, 
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równie dobrze moŜe występować błąd SA0 na wyjściu bramki AND. Występowanie 
błędu SA1 na wyjściu bramki AND całkowicie zamaskuje błąd SA0 w punkcie X dla 
tego wektora testowego. 

0

0

1

1

C

B

D

A

Z
Z=0 - bez błędu w punkcie XX
Z=1 - błąd SA0 w punkcie X

 
Rysunek 13-3. Przykładowy test na błąd stuck-at-zero 

Sprawa komplikuje się w przypadku układów sekwencyjnych, w których 
testowanie kaŜdego błędu wymaga dwóch cykli zegara (rys. 13-4). W przypadku 
bardziej złoŜonych układów testowanie wymaga zapewnienia sterowalności 
i obserwowalności sygnałów wewnątrz układu (rys. 13-5). 
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Rysunek 13-4. Test na błąd stuck-at-zero w układzie sekwencyjnym 
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Rysunek 13-5. Testowanie błędów w złoŜonym układzie sekwencyjnym 

W celu zwiększenia sterowalności i obserwowalności badany układ dzieli się na 
moduły. Wówczas uproszczone wektory testowe aplikowane są do kaŜdego 
z modułów. Ta metoda testowania wymaga specjalnego zaprojektowania układu 
(rys. 13-6). Kiedy sygnał scan_enable jest nieaktywny, układ działa normalnie, 
natomiast jego uaktywnienie powoduje, Ŝe wszystkie przerzutniki w module są 
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połączone w łańcuch tworząc rejestr przesuwny. Jego stan moŜna ustawić poprzez 
szeregowe wsuwanie bitów przy pomocy wejścia scan_data_in. Po przełączeniu 
scan_enable w stan nieaktywny i wykonanie jednego cyklu zegara sygnał scan_enable 
moŜna z powrotem przełączyć w stan aktywny i na wyjściu układu odczytać stan 
wszystkich przerzutników. 

D

clk

Q
data

scan_data_in
scan_enable

sysclk

logika
kombinacyjna

logika
kombinacyjna

scan_data_in

data_in

sysclk

scan_enable

out

 
Rysunek 13-6. Połączenie przerzutników w układzie w łańcuch w celu 

polepszenia sterowalności i obserwowalności 

13.1 Boundary Scan Test 

Układy scalone montowane na płytkach drukowanych w obudowach DIP (ang. 
Dual-In-Line-Package) z rozstawem końcówek 0.1 cala (2.54 mm) moŜna testować 
wykorzystując tester ostrzowy, którego końcówki dołączane są do wybranych punktów 
płytki. Takie testowanie staje się bardzo trudne jeŜeli szerokości ścieŜek na płytkach 
i odległości między nimi są poniŜej 0.1 mm, odległości końcówek układów scalonych 
poniŜej 0.3 mm, a obudowy posiadają powyŜej 200 końcówek i montowane są na 
wielowarstwowych płytkach drukowanych. Dlatego opracowane zostały metody 
testowania układów nie wymagające mechanicznego kontaktu z wewnętrznymi 
punktami płytki. 

Boundary Scan Test (BST) jest standardem testowania układów scalonych, 
opisanym przez normę IEEE 1149.1, pozwalającym na testowanie układów 
zamontowanych w większym systemie np. na płytkach drukowanych. UmoŜliwia on 
testowanie układów w dowolnym momencie w czasie uŜytkowania systemu, przy 
pomocy względnie prostego sprzętu.  

Schemat układu z wbudowanym systemem BST przedstawiony jest na rys. 13-7. 
WyposaŜenie układu scalonego w system BST wymaga przeznaczenia do tego celu 
czterech lub pięciu końcówek, tworzących TAP (ang. Test Access Port): 

• TCK - Test Clock  (zegar układu testowania), 

• TDI - Test Data Input (wejście danych testowych), 

• TDO - Test Data Output (wyjście danych testowych), 

• TMS - Test Mode Select (wybór trybu pracy), 

• TRST - Test Reset (Opcjonalny) (zerowanie). 



TESTOWANIE UKŁADÓW SCALONYCH 

169 

Wszystkie układy na płytce drukowanej są połączone w łańcuch przy pomocy 
końcówek TDI i TDO (rys. 13-8). Pozostałe dwie lub trzy końcówki BST wszystkich 
układów połączone są równolegle. Takie połączenie pozwala na ustawienie (w sposób 
szeregowy) dowolnego stanu wyjść wszystkich układów w łańcuchu i odczyt stanu 
dowolnych wejść. W ten sposób moŜliwe jest przetestowanie poprawności połączeń 
między układami i wykrycie zarówno uszkodzeń wewnątrz obudowy (zwarcia 
i przerwy między końcówkami) i na płytce drukowanej (zwarcia i przerwy między 
ścieŜkami). Bardziej szczegółowy opis standardu moŜna znaleźć w [Smi97]. 
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Rysunek 13-7. Schemat układu BST (Boundary Scan Test) 
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Rysunek 13-8. Połączenia między układami w standardzie BST
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