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I. DEL 2: ENKEL ELEKTRISK TRANSISTOR MODELL OG
INTRODUKSJON TIL CMOS PROSESS

Gitt prosessparameterverdier for en 90nm CMOS prosess,
med VDD = 1.2V :
tox = 40Å 1 , µn = 180 cm

2

V · s , µp = 90 cm
2

V · s , Vtn = 0.25V ,
Vtp = −0.25V , og transistorstørrelser Wn

Ln
= 120nm

1.4µm for
nMOS transistoren og Wp

Lp
= 240nm

1.4µm for pMOS transistoren.
Lag modeller for nMOS og pMOS transistorer ved hjelp av
førsteordens modeller i matlab:

a) Plott nMOS transistorstrøm Idsn som funksjon av Vdsn
for følgende gate-source spenninger:

(i) Vgsn = 1.2V .
(ii) Vgsn = 0.6V .

(iii) Vgsn = 0.1V .

b) Plott nMOS transistorstrøm Idsn som funksjon av Vgsn
for følgende drain-source spenninger:

(i) Vdsn = 1.2V .
(ii) Vdsn = 0.6V .

(iii) Vdsn = 0.1V .

c) Plott pMOS transistorstrøm Isdp som funksjon av Vsdp
for følgende source-gate spenninger:

(i) Vsgp = 1.2V .
(ii) Vsgp = 0.6V .

(iii) Vsgp = 0.1V .
Sammenlign med resultatet i deloppgave a).

d) Plott pMOS transistorstrøm Isdp som funksjon av Vsgp
for følgende source-drain spenninger:

(i) Vsdp = 1.2V .
(ii) Vsdp = 0.6V .

(iii) Vsdp = 0.1V .
Sammenlign med resultatet i deloppgave b).

11Å = 1× 10−8cm = 1× 10−10m

II. INNLEVERING

Følgende skal leveres:
.m matlab filene

.pdf rapport
Filene leveres via innleveringssystemet Devilry. Frister blir
publisert på semesterside/devilry.

III. HJELP TIL GJENNOMFØRING

Transistormodellene du skal bruke samt eksempel på tilsva-
rende plott finnes i teorikompendiet del 2.

Guider, eksempler og referansemateriale til Matlab kan
finnes på Mathworks sine Matlabsider.

Hvis du velger å skrive rapporten i LATEX kan linkene fra
forrige oblig også være til hjelp.
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