
Del 7: CMOS fabrikasjonsprosess og utleggsregler
YNGVAR BERG

I. Innhold

Introduksjon til CMOS fabrikasjonsprosess. Stick diagram-
mer og utlegg av inverter blir gjennomg̊att. CMOS prosesser
og fremtilling av wafer blir presentert. Fremstilling av ulike lag
i en CMOS prosess gjennomg̊as. Alle henvisninger til figurer er
relevant for Weste & Harris [1].
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3. Utlegg av port. Kapittel 1.5.4 side 27.
4. Stick diagrammer. Kapittel 1.5.5 side 28 - 29.
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Kapittel 15.1 og 15.2.1 side 657 - 658.
6. Fotolitografi. Kapittel 15.2.2 side 659 - 661.
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663.
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9. Isolering. Kapittel 15.2.5 side 664 - 665.
10. Gate oksid. Kapittel 15.2.6 side 665 - 666.
11. Fremstilling av source og drain. Kapittel 15.2.7 side 666 -
668.
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side 668 - 670.
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II. Introduksjon til CMOS fabrikasjonsprosess
(Kapittel 1.5.2 side 20 - 24)

En fabrikasjon av en CMOS krets best̊ar av en serie av steg
der lag i en krets defineres gjennom en prosess som kalles fotoli-
tografi.
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Fig. 1. Tverrsnitt av en inverter.(FIG1.34)

En CMOS inverter, som vist i Fig. 1 kan defineres ved hjelp
av 6 hypotetiske masker:

1. n-brønn.
2. Polysilisium.
3. n+ diffusjon.
4. p+ diffusjon.
5. Kontakter.
6. Metall.

I Fig. 2 de hypotetiske maskene for en CMOS inverter vist.
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Fig. 2. Masker for en inverter.(FIG1.35)
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Fig. 3. Tverrsnitt ved prosessering av n-brønn. (FIG1.36 a,b og c)

I utgangspunktet starter vi med et p-type substrat som er
relativt svakt dopet p-type silisium som vist i Fig. 3 (a).
Neste prosesseringssteg er å legge p̊a et lag med silisiumdioksid
(tykt) SiO2 (b) som brukes som isolering til substratet. Dette
gjøres ved at en wafer blir oksidert ved høy temperatur (typisk
900 − 1200oC) slik at Si og O2 reagerer til SiO2 p̊a waferens
overflate. Silisiumdioksidlaget m̊a merkes slik at n-brønnen kan
bli definert.

I neste steg legges et lag fotoresist (c) p̊a brikken (wafer) som
vil forandre struktur (soften) n̊ar den blir utsatt for lys. For
å kunne fjerne silisiumdioksidlaget der n-brønner skal være m̊a
man bruke en maske for n-brønn som vist i Fig. 4. En slik maske
er identisk med n-brønn regionen vist i Fig. 2. n-brønnmasken
anvendes til å utsette fotoresist for lys i omr̊ader der n-brønnen
skal være (Fig. 4 (c)), deretter fjernes fotoresisten (d) som er
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Fig. 4. Tverrsnitt ved prosessering av n-brønn. (FIG1.36 c,d,e og
f)

p̊avirket av lys og deretter fjernes silisiumdioksid der det ikke
er fotoresist (e). p-substratet er n̊a eksponert i det omr̊adet der
n-brønnen skal ligge og all fotoresist fjernes (f).
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Fig. 5. Tverrsnitt ved prosessering av n-brønn.. (FIG1.36 f,g og h)

n-brønnen kan n̊a dannes, som vist i Fig. 5, enten med dif-
fusjon eller ioneimplantering. Legg merke til at n-brønnen blir
større enn masken tilsier (g). Tilslutt fjerner vi silisumdioksid
(h) med hydrogenfluoridsyre (HF) slik at vi ender opp med et
p-type substrat med en n-type brønn.

Det neste steget er å lage gatene som best̊ar av polysilisium
over et meget tynt lag med silisiumdioksid som kalles tynnok-
sid. Først groes et tynt lag med silisiumdioksid og deretter
groes polysilisium ved hjelp av SiH4 gass som vist i Fig. 6 (a).
Polysilisium er kraftig dopet slik at motstanden i polysilisium
blir lav, dvs. polysilisium blir en rimelig god leder. N̊a legges
et lag med fotoresist og ved å bruke polysilisium maske fra Fig.
2 f̊ar vi laget gatene som best̊ar av polysilisium som vist i Fig.
6 (b).

n+ omr̊adene blir laget ved diffusjon for å danne aktive
omr̊ader for nMOS transistorer og brønnkontakter. Dette gjøres
med en tilsvarende prosess som ved dannelse av n-brønnen som
vist i Fig. 3, 4 og 5. n+ omr̊adene er vist i Fig. 6 (c) til (e). Selv
om n+ diffusjon typisk blir dannet ved hjelp av ioneimplanter-
ing ble det historisk gjort ved hjelp av diffusjon og derav navnet
n-diffusjon. Tilslutt fjernes silisiumdioksid som vist i (f).

Samme prosedyre gjentas for p+ diffusjon som vist i Fig. 7
(a). Etter at p+ diffusjon er dannet groes et tykt lag med
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Fig. 6. Tverrsnitt ved prosessering av polysilisium og p+ diffusjon.
(FIG1.37)

silisiumdioksid p̊a hele waferen og kontakt̊apninger til de aktive
diffusjonsomr̊adene blir laget ved hjelp av fotoresist som vist i
(b). Til slutt legges metall, aluminium, eller kobber i moderne
prosesser, over hele waferen. Metall masken som er vist i Fig.
2 blir brukt til å fjerne metall ved hjelp av etsing der det ikke
skal være metall som vist i Fig. 7 (d).

Det er viktig å bemerke at moderne CMOS prosesser kan være
langt mer komplekse, med mange metallag og andre steg for å
forbedre de elektriske egenskapene til transistorer og kretser.

A. M̊al

Kunne forst̊a enkle grunnleggende fabikasjonssteg for en
typisk CMOS prosess.

B. Notater
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Fig. 7. Tverrsnitt ved prosessering av p+ diffusjon, kontakter og
metall. (FIG1.38)

III. Utlegg av port
(Kapittel 1.5.4 side 27)
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Fig. 8. Standard celle utlegg av inverter. (FIG1.41)

I noen tilfeller er det viktig å bruke mye tid p̊a utleggsdetaljer
for en port dersom det er spesielle krav til portens ytelse, eller
porten skal brukes svært mange ganger. I de fleste tilfeller vil en
standard port, eller standard celle være tilstrekkelig effektiv for
applikasjonen. I en standard celle vil vi velge noen retningslinjer
for referanser GND og VDD, og innganger og utganger. Det er
vanlig å legge polysilisium vertikalt og diffusjon horisontalt som
vist i Fig. 8.

I Fig. 9 er standard celle utlegg for en 3inngangs NAND
port vist. Vi ser at høyden p̊a cellen (H) er uavhengig av antall
innganger og at alle innganger g̊ar vertikalt som for standard
celle inverteren. Et standard celle utlegg for en NOR port vil
ha en tilsvarende høyde som NAND porten og invertere. Ved å
bruke standard celle utlegg kan man forenkle implementasjonen
av en digital krets. Konvensjonen er at cellene er like høye,
VDD ligger øverst og GND ligger nederst og at inngangene g̊ar
vertikalt. I moderne prosesser er det vanlig å redusere bruk
av polysilisium til et minimum p̊a grunn av stor egenmotstand.
Kritiske signaler kan legges i metall av kobber som vil være
meget gode ledere.

L

H
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Y

Fig. 9. Standard celle utlegg av NAND3 port. (FIG1.42)

A. M̊al

Forst̊a prinsippet med standard celle utlegg.

B. Notater

3



IV. Stick diagrammer
(Kapittel 1.5.5 side 28 - 29)
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Fig. 10. Stick diagram for inverter og 3inngangs NAND port.
(FIG1.43)

Det å lage utlegg for h̊and tar mye tid. Det er hensiktsmessig
å kunne planlegge et utlegg og beregne arealbehov før utleggsde-
taljene bestemmes. Vi kaller et slikt mellomniv̊a stick diagram.
Et stick diagram for en inverter og 3inngangs NAND port er
vist i Fig. 10.
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Fig. 11. Standard utlegg for minimums nMOS transistor.
(FIG1.44b)

Det er enkelt å beregne arealet for utlegget for en gitt prosess
ved å se p̊a noen f̊a grunnleggende utleggsregler. De konkrete
utleggsreglene for en gitt prosess bestemmer de faktiske avs-
tandene mellom lag eller aktive omr̊ader som er aktuelle. Det er
verdt å merke seg at utleggsregler kan variere mye mellom ulike
prosesser. Vi kan se p̊a transistorene som komponenter med et
utlegg for en minimumsstørrelse som vist i Fig. 11. Arealet
som en transistor trenger kan da beregnes til transistor areal
(AT ) = (2 Metall bredder + 2 metall til polysilisum avstander
+ transistor bredde)x(transistor lengde + 2 gate overlapp). Vi
ser at utstrekningen for en transistor vil være: Lengde (LT ) =
2 Metall bredder + 2 metall til polysilisum avstander + tran-
sistor bredde. Transistoren vil ha et behov i høyden gitt som:
Lengde (HT ) = transistor lengde + 2 gate overlapp. Dersom
vi skal legge flere transistorer i samme diffusjonsomr̊ade, som
for eksempel for NAND port, er det hensiktsmessig å definere
arealbehovet mellom transistorene som felles. Vi ser da at en
transistor i tillegg vil medføre en lengdeøkning i utlegg: Lengde’
= (L

′

T ) = Metall bredde + 2 metall til polysilisum avstander
+ transistor bredde. Vi kan definere et horisontalt utleggsspor
som lengden Ls = L

′

T . De spesifikke utleggsregler for minu-
mums størrelser og avstander representere arealbehovet for en
minimums transistor i en gitt prosess.

I tillegg til areal til transistorer vil det være noen sentrale
utleggsregler som vi m̊a ta hensyn til. Dette er blant annet
minimumsavstand mellom polysilisium og avtand mellom met-
alledere som vist i Fig. 12. Vi kan definere noen størrelser
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Fig. 12. Utleggsregler for polysilisum og metall med kontakter.
(FIG1.44a)

i høyderetingen som er praktisk for beregning av areal for en
port.
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Fig. 13. Utleggsregler for diffusjon og brønn. (FIG1.45b)

Utleggsavstander for brønn og diffusjoner er vist i Fig. 13.

I tillegg til avstander mellom ulike lag i en port m̊a vi ogs̊a
definere minimumsavstand mellom standard celler i vertikal ret-
ning som vist i Fig. 14. Standard celler kan settes helt inntil
hverandre i horisontal retning, men m̊a ha en avstant i vertikal
retning. Vi ser av figuren at den totale lengden for en 3inngangs
NAND port vil være 4Ls og høyden vil være 5Ls.

En implementasjon av den boolske funksjonen Y =
(A + B + C) · D er vist i Fig. 15. Denne skiller seg fra 3in-
ngangs NAND port ved spesielt to signifikante forhold. Det er
en inngang mer som betyr at det blir en nMOS- og en pMOS
transistor i tillegg. Dette f̊ar betydning for cellens lengde som
økes med Ls. I tillegg m̊a diffusjonsomr̊adene mellom transis-
torene styrt av A og B kobles sammen med diffusjonsomr̊adet
mellom transistorene styrt av C og D. I praksis gjøres dette ved
hjelp av metall som vil kunne komme i konflikt med metalleder
for utgangen. Vi m̊a derfor i dette tilfellet øke høyden med Ls

slik at portens areal blir lik 30L2

s .

A. M̊al

Kunne estrimere arealbehov ved implementasjon av standard
celle ved hjelp av forenklet stick diagram.
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Fig. 14. Estimat for utleggsareal for 3inngangs NAND port.
(FIG1.46)
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Fig. 15. Estimat for utleggsareal for Y = (A + B + C) · D.
(FIG1.47)

B. Notater

V. Bakgrunn for CMOS teknologier og fremstilling

av wafer
(Kapittel 15.1 og 15.2.1 side 657 - 658)

A. Bakgrunn for CMOS teknologier

Dagens CMOS teknologier kan deles inn i følgende katagorier:

• n-brønn prosess.

• p-brønn prosess.

• Twin-brønn prosess.

• Triple-brønn prosess.

Vi tar for oss vanlige CMOS prosesser og ikke s̊akalte BiCMOS
eller SOI (Silicon On Insulator) prosesser.

De vanligste CMOS prosessene er n-brønn- eller twin-brønn
prosesser. De opprinnelige CMOS prosessene var typisk p-brønn
prosesser. Svært moderne CMOS prosesser er basert p̊a triple-
brønn prosesser.

B. Fremstilling av wafer

R̊amaterialet ved fremstiling av moderne halvledere er skive
(wafer) av silisium som har en diameter fra 75mm til 300mm og
er ca. 1mm tykk. En-krystall silisum blir forenset (dopet) slik at
de elektriske egenskapene til substratet møter en spesifikasjon.

C. M̊al

Kunne karakterisere vanlige CMOS prosesser p̊a et enkelt
niv̊a.

D. Notater
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VI. Fotolitografi
(Kapittel 15.2.2 side 659 - 661)

Wafer
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Fig. 16. Fotomaske for fremstilling av ulike omr̊ader p̊a en wafer
ved hjelp av fotolitografi (FIG15.3)

Som kjent brukes masker til å definere omr̊ader der diffusjon,
polysilisium, metall og kontakter skal være. Maskene genereres
fra utleggsmaskene spesifisert av en utleggsdesigner. Ved mark-
eringen av disse omr̊adene legges først et dielektrikum, som er
tykkoksid (SiO2) p̊a hele waferen. I neste omgang legges et
lag av fotoresist og tilslutt en maske som brukes til å blottlegge
omr̊ader som skal defineres. Masken best̊ar av glass som vil fun-
gere som et UV stop filter. Vi utsetter waferen for UV lys slik
at de blottlagte omr̊adene blir p̊avirket av UV lys og strukturen
i fororesisten endres. En fremkallingvæske brukes til å fjerne fo-
toresist som har f̊att endret struktur. Denne prosessen minner
svært mye om fremkalling av fotografier.

Bølgelengden p̊a lys som blir brukt har betydning for min-
stestørrelser som kan lages. P̊a 80 tallet ble lys med bølgelengde
436nm eller 365nm brukt. For en 0.25µ prosess brukes laser
med bølgelengde lik 248nm (dyp ultrafiolett), som ogs̊a har blitt
brukt for prosesser ned til 180nm. I fremtiden vil ekstrem ultra-
fiolett lys med bølgelengde ned til 13.4nm brukes, men foreløpig
medfører dette for store kostnader.

A. M̊al

Forst̊a hvordan forskjellige lag fremstilles ved hjelp av fotoli-
tografi.

B. Notater

VII. Fremstilling av brønn og kanal
(Kapittel 15.2.3 side 661 - 663)

Ulike grader av donor eller akseptor doping kan oppn̊as ved
å bruke epitaksi, avsetning (deposition) eller implantering.

Epitaksi innebærer groing av en en-krystall film p̊a en silisium
skive ved å la silisium waferen bli utsatt for et dopemateriale
ved høy temperatur.

Avsetning betyr plassering av dopet materiale p̊a silisium og
deretter tvinge materialet inn i substratet ved hjelp av termisk
diffusjon. Denne teknikken brukes for å lage dype diffusjon-
somr̊ader.

Ioneimplantering medfører å utsette silisium substrat for
donor eller akseptor atomer med meget høy energi. N̊ar disse
atomene treffer overflaten av silisiumskiven vil de trenge inn i
substratet. Ioneimplantering brukes som standard metode for
fremstilling av brønner og source/drain omr̊ader.

p+ p+

n-brønn
n+

p-substrat

n+n+ p+p+

p-brønn

dyp n-brønn

Fig. 17. Brønnstruktur i triple-brønn prosess (FIG15.5)

Det første steget i de fleste CMOS prosesser innebærer defin-
isjon av brønnomr̊ader ved hjelp av ioneimplantering. En in-
verter i en triple-brønn prosess er vist i Fig. 17.

A. M̊al

Forst̊a hvordan brønn og kanal fremstilles i en CMOS prosess.

B. Notater
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VIII. Silisium dioksid
(Kapittel 15.2.4 side 663 - 664)

Mange av strukturene som skal fremstilles og fremstill-
ingsprosesser som brukes er avhengig av egenskapene til sil-
isiumdioksid (SiO2). Derfor er fremsilling av silisiumdioksid
svært viktig. Det er behov for ulik tykkelse p̊a silisiumdioksid
avhengig av den spesifikke prosessen. Tynnoksid brukes under
gaten p̊a transistorer, mens tykkoksid brukes til generell isoler-
ing i en krets.

Oksidering av silisium gjøres ved å varme opp en silisium
wafer i en oksideringsatmosfære. Vanlige metoder er:

1. V̊atoksidering. Oksideringsatmosfæren inneholder van-
ndamp. Temperaturen er vanligvis mellom 900oC og 1000oC.
V̊atoksidering er en rask prosess.

2. Tørroksidering. Oksideringsatmosfæren inneholder ren oksy-
gen. Temperaturen er omtrent 1200oC for å oppn̊a en aksept-
abel oksidering. Tørroksidering er en mer presis metode en
v̊atoksidering og brukes til fremstilling av tynnoksid.

3. Avsetning av atomlag (ALD). Et tynt kjemisk lag avsettes p̊a
en overflate, dernest anvendes et kjemikalie slik at det fremstilles
et tynt lag med silisiumdioksid. Prosessen gjentas slik at lag p̊a
lag dannes. Dette er en ny metode som antas å bli mer brukt i
fremtiden.

Oksideringsprosesser forbruker vanligvis silisium (unntak er
ALD).

A. M̊al

Forst̊a hvordan silisiumdioksid avsettes p̊a silisium.

B. Notater

IX. Isolering
(Kapittel 15.2.5 side 664 - 665)

Et viktig kriterium for at CMOS skal fungere er at komponen-
ter, dsv. transistorer, plasseres tilstrekkelig langt fra hverandere
slik at de ikke p̊avirker hverandre utilsiktet. Det er ogs̊a viktig
å forhindre uønskede, eller parasittiske kanaler. Dette gjøres
vanligvis ved hjelp av tykt oksid eller enda tykkere oksid som
kalles feltoksid. I tillegg til feltoksid bruker man implantat for
å forhindre uønskede kanaler eller transistorer, slike diffusjon-
somr̊ader kalles kanal stop diffusjon.

Historisk ble lokal oksidering av silisium, LOCOS, brukt for
å produsere varierende oksidtykkelse. Et problem med LOCOS
var at overganger mellom tykt oksid og tynt oksid, som fikk en
betydelig lateral (horisontal) utstrekning, ikke tillot høy tetthet
av transistor.

Silisiumnitrid

Grøft

p-substrat

Brønn eller diffusjon

Padoksid

(a)

(b)

(c)

(d)

n-brønn n-brønnp-brønn

Oksid Oksid

Fig. 18. Shallow trench isolering (FIG15.7)

Isoleringsmetoder som anvendes for teknologier under 180nm
best̊ar av å lage en grøfter av silisiumdioksid som omringer ak-
tive omr̊ader. Typiske grøfter i en 90nm prosess vil være 140nm
brede og 400nm dype. Slike grøfter kalles shallow trench isola-
tion som vist i Fig. 18. I tillegg kan det være dypere grøfter.

Fra en designers side kan isoleringsgrøfter brukes til å isol-
ere støyfølsomme kretser, for eksempel analoge delkretser, fra
støygenerende strukturer, for eksempel svitsjende porter.

A. M̊al

Forst̊a poenget med isolering og hvordan isolering anvendes i
en CMOS prosess.
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X. Gate oksid
(Kapittel 15.2.6 side 665 - 666)

Gate oksid

Fig. 19. Fremstilling av gate oksid. (FIG15.8)

Neste steg i prosesseringen er fremstilling av gate oksid. Fra
utgangspunktet i Fig. 18 (d) kan det legges et tynt lag med
silisiumdioksid som vist i Fig. 19. Moderne prosesser har minst
to ulike tykkelser p̊a tynnoksid. Svært tynt oksid brukes un-
der gaten p̊a transistor, og noe tykkere oksid brukes for s̊akalte
I/O transistorer, dvs. transistorer som er koblet til eksterne
innganger og utganger p̊a en chip. Noen prosesser tillater ulike
tykkelser for tynnoksid for transistorer som inng̊ar i logikk.

A. M̊al

Forst̊a hvordan gate oksid fremstilles.

B. Notater

XI. Fremstilling av source og drain
(Kapittel 15.2.7 side 666 - 668)

Historisk ble MOS (Metal On Semiconductor) laget ved at
source og drain diffusjon ble fremstillt først og deretter gate i
form av et metallag.

Gate oksid

p-brønn

(a)

p-brønn

(b)

polysilisium

p-brønn

(c)

p-brønn

(d)

ImplanteringImplantering

p-brønn

(e)

Source/drainSource/drain

Fig. 20. Fremstilling av source og drain. (FIG15.9)

N̊ar silisium avsettes p̊a silisiumdioksid uten bestemt orien-
tering av krystallstrukturen, dannes polycrystalline silisium som
kalles poly eller polysilisum. Polysilisium kan brukes for en mer
presis fremstilling av transistorer enn ved bruk av metall for
gaten. Fremstilling av poly for transtistor gater kalles self-
aligned polysilicon gate prosess og følger noen grunnleggende
steg:

1. Groing av gate oksid der transistoren skal ligge. Fig. 20 (a).

2. Avsetning av polysilsium p̊a wafer. Fig. 20 (b).

3. Utforming av polysilisium. Fig. 20 (c).

4. Etsing av gate oksid, dvs. de omr̊ader som ikke er dekket av
polysilisium. Fig. 20 (d).

5. Implantering av pMOS og nMOS source/drain omr̊ader. Fig.
20 (e).
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p-brønn

Dyp source/drainDyp source/drain

n+n+

SiN

(a)

p-brønn
n+n+

salicide

(b)

(c)

Fig. 21. Svakt dopet Drain (LDD). (FIG15.10)

Konsentrasjonen av ladningsbærere i source/drain er rela-
tivt lavt, typisk i omr̊adet 1018

− 1020cm−3. Vi kaller et slikt
omr̊ade for lett dopet drain (LDD), en slik struktur reduserer
det elektriske feltet i transistoren. Et lett dopet omr̊ade rep-
resenterer liten kapasitans, men stor motstand. Dette betyr
en redusert ytelse for en transistor. Det er defor behov for
et kraftigere dopet source/drain implantat. Et silisium nitrid
(Si3N4) materiale plassert langs kanten p̊a gater benyttes for å
markere omr̊ader hvor det skal avsettes dypere og kraftige dopet
source/drain omr̊ader som vist i Fig. 21.

Som nevnt har polysilisium og LDD strukturer en viss mot-
stand. Moderne prosesser anvender derfor et overflatemateriale
for å redusere motstanden som vist i Fig. 21. Dette materialet
er metall med høyt smeltepunkt som ikke vil bli p̊avirket av
senere prosessteg.

Polysilisium over diffusjon vil vanligvis gi en transistor. Ut-
gangen p̊a en port vil vanligvis være knyttet til en drain dif-
fusjon. Dersom utgangen skal rett inn som inngang til en ny
transistor vil det være hensiktsmessig å kunne koble diffusjon
rett til polysilisum. I eldre prosesser m̊a dette gjøres via et
metallag. Moderne prosesser tillater en direkte kontakt mellom
diffusjon og polysilisum. Dette kalles lokal interkonnekt.

A. M̊al

Forst̊a hvordan source og drain fremstilles, herunder lett
dopet drain (LDD).

XII. Kontakter, metall og passivering
(Kapittel 15.2.8 og 15.2.9 side 668 - 670)

A. Kontakter og metall

Metall (aluminium)
Kontakt

S DG

p-brønn

n+ n+

Fig. 22. Aluminium metall og kontakter. (FIG15.11)

Vi trenger kontakter til source, drain og gate p̊a alle transis-
torer. En kontakt er bare en etsning, dvs. fjerning, av tykkoksid
ned til source, drain eller gate (eller til et annet metallag) slik
at man kan f̊a en fysisk kontakt med typisk en leder (metall)
og det omr̊adet man ønsker å koble seg til som vist i Fig. 22.
Aluminium er ofte brukt for signalføring.

Substrate

Metall 1

via 12

Metall 2

Metall 3

Metall 4

Metall 5

Metall 6

via 23

Fig. 23. Tversnitt med metallag.

I Fig. 23 er det vist et tversnitt av metallag i en seks met-
all CMOS prosess. Kontakter mellom metallag kalles via, for
eksempel kontakt mellom metall 2 og metall 3 kalles via 23 osv.

B. Passivering

Siste steg ved fremsilling av en krets er å legge p̊a et lag
av beskyttende glass. Dette kalles passivering eller overglass.
Åpninger i passiveringer tillater kobling til innganger og ut-
ganger, I/O, til en krets (chip).

C. M̊al

Forst̊a hvordan kontakter og passivering fremstilles.
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XIII. Bakgrunn for utleggsregler
(Kapittel 15.3.1 side 671 - 674)

Form̊alet med utleggsregler er å kunne bygge funksjonelle
kretser p̊a et s̊a lite areal som mulig. Reglene vil alltid rep-
resentere et kompromiss mellom ytelse og yield. Konservative
regler vil øke sannsynligheten for at kretsen virker (yield), mens
aggresive regler vil medføre økt ytelse.

Det er viktig å være klar over at man ikke har noen garanti for
at en krets virker etter spesifikasjon selv om man følger uttleg-
gsregler, men det vil øke sannsynligheten for at kretsen virker.

A. Regler for brønner

Brønner er ofte en et dypere implantat en source/drain
omr̊ader til transistorer. Derfor er det viktig at strukturer
som ligger i nærheten har tilstrekkelig avstand til kanten p̊a
en brønn.

B. Regler for transistorer

CMOS transistorer er generelt definert av minst fire fysiske
lag. Dette er aktiv som ogs̊a kalles diffusjon, n-select som
ogs̊a kalles n-implantat, p-select som ogs̊a kalles p-implantat og
polysilisium. Aktiv maske definerer alle omr̊ader med n- eller
p-type diffusjon, og plasseringen av gate. Transisorenes gate
defineres av en logisk AND funksjon mellom maske for polysili-
sium og maske for aktive. Select masken definerer hvilken type
diffusjon som ønskes. n-select definerer omr̊ader der n-type dif-
fusjon ønskes og p-select definerer omr̊ader for p-type diffusjon.
Noen prosesser har bare n- og p-diffusjon (ndiff og pdiff) for å
redusere kompleksiteten i prosessen.

C. Regler for kontakter

Det er en rekke kontakttyper tilgjengelig i de fleste prosesser:

• Metall til p-aktiv (p-diffusjon).

• Metall til n-aktiv (n-diffusjon).

• Metall til polysilisium.

• Metall til brønn eller substrat.

• Metall til metall (vias).

GND

metall til n-aktiv kontakt

metall til substrat kontakt

Fig. 24. Metall til substrat kontakt og metall til n-aktiv kontakter
for en nMOS transistor. (FIG15.16)

Metall til substrat og metall til n-aktiv kontakter er vist i
figure 24. Det er god design praksis å inkludere s̊a mange kon-
takter som det er plass til. Dette gir best elektrisk kontakt
mellom to lag.

D. Regler for metall

Avstand mellom metallag og mellom metalledere i samme
lag vil variere fra prosess til prosess. Det vil være regler som
setter grenser for b̊ade minimum bredde og maksimum bredde
p̊a metalledere. Dersom man ønsker bredere metalledere enn
prosessen tillater m̊a man lage parallelle metalledere.

E. M̊al

Kunne redegjøre for grunnleggende regler i en generell CMOS
prosess.

F. Notater
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XIV. Utlegg i 90nm CMOS prosess

Utleggsreglene for utlegg i en 90nm CMOS prosess er konfi-
densielle og er derfor ikke tillatt å trykke. Utleggsreglene for
denne prosessen vil bli gjennomg̊att i gruppetimer. Program-
met Cadence blir brukt til å spesifisere utlegg. Det finnes en
design rule checker (DRC) som vil teste et gitt utlegg i henhold
til utleggsregler for 90nm CMOS prosess.

XV. Indeks

Si3N44 9
SiO2 1, 7
Aktiv 10
Avsetning 6
Avsetning av atom lag (ALD) 7
CMOS inverter 1
Design rule checker 11
Dielektrikum 6
Epitaksi 6
Felt oksid 7
Fotolitografi 1
Fotoresist 1
Horisontalt utleggsspor 4
Implantering 6
Kanal stop 7
Lag i en krets 1
Lett dopet drain 9
Lokal interkonnekt 9.
LOCOS 7
Maske for n-brønn 1
n-brønn prosess 5
n-diffusjon 2.
n-select 10
Overglass 9.
p-brønn prosess 5
p-select 10
Passivering 9
Poly 8
Shallow trench isolation
Silisiumdioksid SiO2 1, 7
Silisium nitrid (Si3N4) 9
Standard celle 3
Stick diagram 4
Triple-brønn prosess 5
Tørroksidering 7
Twinn-brønn prosess 5
V̊atoksidering 7
Wafer 1, 5
Yield 10
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