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I. DEL 4: MODERNE MOS TRANSISTORMODELL,
TRANSIENT-SIMULERING OG ENKLE UTLEGGSREGLER

Oppgave 1
Gitt prosessparameterverdier for en 90nm CMOS-prosess

med VDD = 1.2V :
tox = 40Å, µn = 180 cm2

V · s , Vtn = 0.25V , Pc = 0.4,
pv = 0.4, α = 1.3 og transistorstørrelse Wn

Ln
= 100nm

100nm for
nMOS-transistoren. Modeller en nMOS-transistor ned hjelp
av transistormodeller med hastighetsmetning 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 .
Sammenlign med strømmen gjennom samme transistor uten

modell for hastighetsmetning.

Oppgave 2
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Figur 1. Inverter med last. Merk: 1 & 2 er nummerering ikke størrelse

Oppgavene kan utføres i grupper på 2 studenter. Be-
nytt ett inngangssignal som har svært kort stige- og fall-
tid (< 1ps). Benytt samme transistorstørrelser på begge
pMOS-transistorene, og samme størrelse på de to nMOS-
transistorene.

Lag skjematikk med tilhørende symbol for en inverter i
Cadence, bruk dette til å lage kretsen i Fig. 1. Plot Vut som
vist på figuren å finn stigetid, falltid og tidsforsinkelse for hver
av tilfellene:

a) med transistor størrelser Wn/Ln = 120nm/1.4µm og
Wp/Lp = 120nm/1.4µm.

b) Velg transistorstørrelser Wn/Ln = 120nm/100nm og
Wp/Lp = 120nm/100nm.

c) Dimensjoner transistorene slik at stigetid og falltid blir
tilnærmet like.

II. INNLEVERING

• Rapport i PDF-format
• Matlab filene

Husk å få med figurer, observasjoner, skjematikk og
måleresultater i rapporten.

III. HJELP TIL GJENNOMFØRING

I denne obligen skal vi lage en testbenk slik de har gjort i:
http://nano.wiki.ifi.uio.no/Cadence-Tutorial

På gruppetimen gjennomgår jeg hvordan vi lager et symbol
for skjematikken til en inverter og hvordan denne kan brukes
i en ny skjematikk for simulering.

http://nano.wiki.ifi.uio.no/Cadence-Tutorial
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