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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 = 40Å1, 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.
Velg gate source spenninger:

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

(iii) Vgsn = 0.1V .
b) Plott nMOS transistorstrøm Idsn som funksjon av Vgsn.

Velg drain source spenninger:
(i) Vdsn = 1.2V .

(ii) Vdsn = 0.6V .
(iii) Vdsn = 0.1V .

c) Plott pMOS transistorstrøm Isdp som funksjon av Vsdp.
Velg source gate spenninger:

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

(iii) Vsgp = 0.1V .
d) Plott pMOS transistorstrøm Isdp som funksjon av Vsgp.

Velg source drain spenninger:
(i) Vsdp = 1.2V .

(ii) Vsdp = 0.6V .
(iii) Vsdp = 0.1V .

11Å = 1× 10−8cm = 1× 10−10m

II. HJELP TIL GJENNOMFØRING

Øystein har skrevet en kort introduksjon til matlab som
ligger her: http://www.ob.cakebox.net/gruppetimeINF3400/
matlabForINF3400/matlabForINF3400.pdf.

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