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Įvadas 

Jau sukako 50 metų, kai 1961 m. JAV Fairchild bendrovėje buvo 
sukurta pirmoji silicio planarioji technologija ir pagamintas mažo 
integracijos laipsnio integrinis grandynas (IG). Prasidėjo mikroe-
lektronikos era, arba silicio amžius.

1 lentelėje pateikti svarbūs pasiekimai mikroelektronikos 
srityje. Minimalus elementų matmuo nuo 25 mm 1961 m. suma-
žėjo iki 32 nm 2011 m., t. y. apie 780 kartų; jų kiekis luste padi-
dėjo nuo 6 iki 2×109, t. y. 300 mln. kartų, o vidutinė tranzistoriaus 
kaina luste sumažėjo nuo 10 USD iki 100 nanoUSD, t. y. 100 mln. 
kartų! 

1 lentelė. Mikroelektronikos pasiekimai

Metai 1961 1971 2001/2011 Santykis
Minimalus projektuo-

jamas matmuo, μm 25 8 0,13/0,032
(130/32 nm) 190/780 ↓

Vdd, V 5 5 1,25/0,9 4/5↓
Plokštelės skersmuo, 

mm 25 30 300 12  

Elementų skaičius 
luste 6 2×103 2×109 300 mln. 

DRAM tankis luste, bit – 1 K 4 G/16 G 4/16 mln. 
Mikroprocesorių takti-

nis dažnis, Hz – 108 k 2 G/4 G
(25 ps) 20/40 tūkst.  

Tranzistorių siuntos 
per metus 107 1010 5×1017 50 mlrd.  

Vidutinė tranzisto-
riaus kaina, JAV dole-

riais (USD)
10 0,3

5×10–7/1×  
 10–7 = 100 n$ 

(80 n€)

500/100 
mln. ↓
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Mikroelektronika lėmė labai sparčią elektronikos pramonės 
plėtrą visame pasaulyje. Jeigu automobilių pramonėje būtų to-
kia pati greita pažanga, tai Rolls Royce kainuotų apytikriai tik 
25 JAV centus, nuvažiuotų daugiau kaip 125 000 km, naudoda-
mas tik 1 litrą benzino, ir turėtų tokią galią, kokią turi okeaninis 
laineris Queen Elizabeth II!

Žmonijos istorijoje nėra kitos pramonės šakos, kuri tokiu 
milžinišku greičiu keistų pasaulio ekonomiką ir visuomenę.

Kaip matyti iš 1 lentelės, mikroelektronika nuo šio amžiaus 
pradžios perėjo į nanoelektronikos erą, t. y. galima tvirtinti, kad 
nanotechnologijos taikomos elektronikos pramonėje, o ne tik 
moksliniuose tyrimuose, kaip daugelyje kitų technikos sričių. 

Panagrinėkime terminą nanotechnologijos. Jis sudarytas iš 
dviejų dėmenų: nano- ir technologijos. Abu šie dėmenys kilę iš 
graikų kalbos. Žodis nannos, išvertus iš graikų kalbos, reiškia 
„nykštukas, neūžauga“, moksle ir technikoje dėmuo nano- reiškia 
vieną milijardinę (10–9) kieno nors dalį, pvz., vienas nanometras 
(nm) sudaro vieną milijardinę metro dalį. Palyginimui priminki-
me, kad žmogaus plauko storis yra apytikriai šimtą tūkstančių 
kartų didesnis.

Terminas technologija yra kilęs iš dviejų graikiškų žodžių: 
techne – „menas, meistriškumas, mokėjimas“ ir logos – „moks-
las“, t. y. technologija yra mokėjimo, meistriškumo mokslas. 
Tarptautinių žodžių žodynuose technologija apibrėžiama kaip 
gamybos procesų atlikimo būdų ir priemonių visuma. Žodžiu 
technologija vadinami ir aprašai, kuriuos sudaro technologinės 
kortelės, instrukcijos ir kt.; taip vadinama ir mokslinė discipli-
na, nagrinėjanti mechaninių, cheminių, fizikinių ir kt. reiškinių 
ypatumus, jų poveikį naujiems, efektyvesniems technologiniams 
procesams kurti. Technologinis procesas – tai tokia gamybos 
proceso dalis, kai tikslingais veiksmais keičiamas darbo objektas 
ir (arba) nustatoma jo būsena.
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Taigi žodį nanotechnologijos galima suprasti kaip mokėji-
mo, meistriško darbo atlikimo su „nykštukais“ – labai mažų mat-
menų objektais – mokslą. Dažnai žodis nanotechnologija varto-
jamas kaip sudėtinis terminas kalbant apie įvairias nanomokslų ir 
nanotechnologijų šakas.

Bendriausia prasme nanotechnologija vadinama bet kokia 
mokslo sritis, kur tiriami įtaisai, objektai, kurių matmenys yra 
mažesni nei 100 nm ir kur toks matmenų dydis yra kritinis įtaisui 
ar objektui taikyti.

Pagal tarptautinės puslaidininkių organizacijos nurodymus 
(ITRS), KMOP integrinių grandynų technologijoms nustatoma 
plėtros sparta ir tikslai, identifikuojami nauji technologijų etapai, 
„mazginiai taškai“, kurie bus vykdomi kas trejus metus.

Technologijos etapas (mazgas) – įprasto išdėstymo, topolo-
gijos metalu padengto vidinio sujungimo minimalus pusžingsnis 
(t. y. su išdėstytais kontaktais ir (arba) angomis) yra geriausiai 
atspindintis technologijos galimybes parametras, gaminant dide-
lio tankio integrinius grandynus (1 pav.). Jis yra parinktas api-
brėžti ITRS technologijos etapą ir gali būti paimtas iš bet kurio 
gaminio, turinčio minimalią vertę. Dabar jis paimtas iš dinami-
nės atmintinės (DRAM), nes istoriškai DRAM buvo mažiausias 
metalo žingsnis, bet ateityje jis galėtų būti pakeistas kito gaminio 
sujungimų žingsniu.
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Tipinis MPU/ASIC nekontaktinis 
polikristalinis silicis

Tipinis MPU/ASIC 
kontaktų metalas 1

Tipinė DRAM
metalo bito linija

Metalo 
žingsnis

Polikristalinio 
silicio žingsnis

Metalo 1 (M1) 
žingsnis

MPU/ASIC polikristalinio 
silicio ½ žingsnio = MPU/
ASIC polikristalinio silicio 

žingsniui/2

MPU/ASIC M1 ½ žingsnio 
= MPU/ASIC M1 

žingsniui/2

DRAM ½ žingsnio = 
DRAM metalo 

žingsniui/2 

1 pav. Technologijos etapams apibrėžti: DRAM – dinaminės atmintinės, MPU – mikro-
procesoriai, ASIC – specialios paskirties integriniai grandynai

Kiti parametrai taip pat yra svarbūs charakterizuojant inte-
grinio grandyno technologiją, pvz., mikroprocesorių (MPU) fak-
tinis užtūros ilgis geriausiai atspindi moderniausią technologijos 
lygį, reikalingą maksimaliam dažniui gauti. Kiekvienas techno-
logijos etapas vaizduoja reikšmingą technologijos pažangą – vi-
dutiniškai 70 % nuo ankstesnio („senesnio“) mazgo. Europos 
nanoelektronikos technologinė platforma ENIAC sumažino iki 
dvejų metų laikotarpius tarp etapų pagal darbo sritį „Daugiau už 
Murą“ (žr. 2 lentelę).

Šios metodinės priemonės tikslas yra išmokyti analizuoti 
ir modeliuoti mikroschemų technologinius procesus ir jų sekas 
bei argumentuotai parinkti sprendimus dirbant savarankiškai 
arba grupėje. Kursinio projekto metu pagilinamos ir įtvirtina-
mos elektroninių įtaisų projektavimo žinios apie mikroschemų 
gamybos technologijų pagrindinius procesus (silicio epitaksiją, 



ĮVADAS 

9

fotolitografiją, plėvelių ėsdinimą, n ir p tipo priemaišų legiravi-
mą, dielektrikų dengimo būdus ir metalizaciją), įgyjami dvipolių 
ir vienpolių tranzistorių gamybos technologinių procesų mode-
liavimo ir skaičiavimo įgūdžiai ir ugdomi gebėjimai analizuoti 
mikroschemų gamybos technologijų pagrindinius procesus nau-
dojant Silvaco TCAD paketo programines priemones.

2 lentelė. Technologiniai uždaviniai

Metai 2010 2011 2012 2013

Technologijos etapas hp45 hp32

DRAM ½ žingsnis (nm) 40 36 32 28

MPU/ASIC M1 ½ žingsnis, nm 40 36 38 28
MPU/ASIC polikristalinio silicio ½ žings-
nis, nm 36 32 28 25

MPU šabloninis užtūros ilgis, nm 27 24 21 19

MPU fizinis užtūros ilgis, nm 16 14 13 11

Taigi pagrindinius technologinius procesus, kuriais remian-
tis projektuojamos naujos integrinių grandynų arba mikrosche-
mų technologijos, nagrinėsime kituose šios knygos skyriuose. 
Pirmame skyriuje aprašyti bendrieji reikalavimai kursinio pro-
jekto turiniui ir jo apiforminimui, projektavimo valdymo ypa-
tumai. Antrame skyriuje nagrinėjami vienpolių planariųjų sili-
cio KMOP tranzistorių gamybos technologijų ypatumai, tipinės 
vienpolių n ir p tipo kanalų tranzistorių gamybos technologinių 
operacijų sekos ir technologinių procesų parametrai. Trečiame 
skyriuje analizuojamos tipinės dvipolių tranzistorių gamybos se-
kos ir taikomi pagrindinių technologinių procesų (terminio oksi-
davimo, difuzijos, jonų implantacijos, fotolitografijos ir kt.) para-
metrai. Ketvirtame skyriuje trumpai išnagrinėtos technologinių 
procesų modeliavimo programinės priemonės – Silvaco TCAD 
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OMNI programų rinkinys. Silicio planariųjų KMOP tranzistorių 
technologinių procesų modeliavimas naudojant Silvaco Athena 
programų rinkinį ir gautų įtaisų voltamperinių charakteristikų 
tyrimas taikant Atlas programų rinkinį aprašytas penktame sky-
riuje. 6 skyriuje dvipolių tranzistorių gamybos technologinių pro-
cesų projektavimas ir analizė atlikta epitaksiniam planariniam 
n+pn tranzistoriui su sandūrine izoliacija. Apibendrinime reziu-
muojami rezultatai, o prieduose yra pateikti modeliavimo vaizdų 
tekstiniai nustatymų failai.
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1.  Bendrieji nurodymai 

Kursinis projektas yra viena atsiskaitymo formų, numatytų pa-
gal atitinkamų studijų dalykų programas. Kursinis projektas – tai 
savarankiškai atliktas rašto darbas iš rekomenduotų temų sąrašo 
pasirinkta studijų dalyko tema.

Kursiniuose projektuose studentai savarankiškai analizuo-
ja pasirinktų temų klausimus turinyje nurodyta tvarka ir atlieka 
rekomenduojamus projektinius skaičiavimus pagal kursinio pro-
jekto rengimo metodinius nurodymus.

Kursinis „Mikroschemų technologijų analizė“ dalyko pro-
jektas yra tam tikros temos tyrimas, turintis mokslo tiriamojo 
darbo elementų. Rekomenduojamos struktūros projektas turi ati-
tikti pagrindinius mokslo tiriamojo darbo projekto reikalavimus. 
Kiekvieno kursinio projekto tema turi būti aiškiai suformuluota. 
Darbo autorius privalo nurodyti tyrimo tikslą, uždavinius, objek-
tą, metodiką, projekto skaičiavimo rezultatus, pagrindinius in-
formacijos šaltinius.

Temos tyrimas vykdomas naudojant Silvaco TCAD OMNI 
paketo programines priemones mikroschemų gamybos technolo-
gijų pagrindiniams procesams modeliuoti ir analizuoti. Projekto 
skaičiavimai turi būti apibendrinti, suformuluotos išvados ir pa-
teikti siūlymai.

Rekomenduojama kursinio projekto apimtis 1 studentui – 
20–25 puslapiai (A4) be priedų.

Jei tiriama problema sudėtingesnė ir jai analizuoti reikia 
daugiau laiko, kursinį projektą gali atlikti keli studentai, bet tada 
padidėja ir darbo apimtis. Tokiais atvejais tyrimą ir projekto skai-
čiavimus būtina organizuoti taip, kad kiekvieno studento įnašas 
būtų lengvai nustatomas ir įvertinamas. 
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Taigi, vykdant grupinį projektą, atsiranda projekto valdymo 
problemos. Pastebėsime, kad ir nusistovėjusio projekto apibrėži-
mo nėra. Anksčiau projektas buvo apibrėžiamas kaip „iš anksto 
parengta dokumentacija, pagal kurią numatytą objektą galima 
pagaminti, pastatyti, patobulinti ar suremontuoti“, kitaip tariant – 
konstravimo dokumentų rinkinys. Pastaraisiais dešimtmečiais ši 
sąvoka įgyja visai kitą reikšmę, susijusią su nūdienos valdymo 
metodais. 

Dažnai projektas yra suprantamas kaip veikla, siekiant tam ti-
krų tikslų per apibrėžtą laikotarpį, turint ribotus išteklius. Kalbant 
apie studentus, dažniausi ribojimai yra laiko ir žinių išteklių trū-
kumas. Projektų valdymo institutas (angl. Project Management 
Institute) pateikia tokį apibrėžimą: projektas – tai laikinoji veikla, 
kuria siekiama sukurti unikalų produktą ar paslaugą. Laikinoji 
veikla, nes projektas turi būti įvykdytas per apibrėžtą laikotarpį, 
pradedant nuo tam tikros fiksuotos datos arba baigiant iki tam 
tikros fiksuotos datos. Produkto ar paslaugos unikalumą rodo jų 
naujumas. Taigi iš esmės kursinis „Mikroschemų technologijų 
analizė“ dalyko projektas atitinka šį apibrėžimą. 

Projekto valdymas yra veikla, apimanti žinias, patirtį, meto-
dus, priemones ir technologijas, ir skirta projekto tikslui pasiekti. 
Toliau pateikiami keli pagrindiniai projektų valdymo bruožai: 
projektų valdymas yra pakankamai sudėtinga užduotis, turin-
ti fiksuotą pradžią ir pabaigą, ir dažniausiai tai nėra pasikarto-
jantis procesas; projektui valdyti naudojami įvairūs pagalbiniai 
įrankiai, padedantys vykdyti ir stebėti, kaip vykdomos projekto 
užduotys.

Norint, kad projektas būtų sėkmingas, reikia atsižvelgti į 
šiuos tris pagrindinius dalykus: būtina įvykdyti užsakovo (uni-
versiteto) reikalavimus, neviršyti projektui skirto biudžeto ir pro-
jektą baigti laiku (jei vykdomas kursinis projektas – iki sesijos 
pradžios).
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Sunkumai rengiant ir įgyvendinant projektą: projekto sudė-
tingumas; specifiniai tikslinių auditorijų reikalavimai; pokyčiai 
organizacijos struktūroje; technologiniai pokyčiai; išankstinis 
planavimas; kainų nustatymas. Vykdant kursinį projektą, būdin-
gi 1 ir 5 sunkumai.

Projekto sėkmė priklauso nuo pasirinkto laikotarpio; tiksliai 
nustatytos įgyvendinimo savikainos (kainos); tinkamų veiksmų 
pasirinkimo; sugebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ir galiausiai (o 
gal pirmiausia?) – nuo projekto komandos darbo.

Taigi projektų sėkmę tiesiogiai lemia dvi veiksnių grupės: 
projektų vadovų kompetencija, t. y. toks elgesys, tokios žinios, 
sugebėjimai ir asmeniniai bruožai, kurie padeda geriausiai atlikti 
darbą, bei kaip sutvarkyta organizacijoje (universitete, katedroje) 
projektų valdymo sistema.

Projektų valdymas yra kur kas sudėtingesnis procesas, negu 
jį apibrėžia daugelis įmonių (pvz., priimant į darbą, iš projekto 
vadovo reikalaujama: kad jis turėtų aukštąjį išsilavinimą, būtų 
iniciatyvus bei atkaklus siekdamas tikslo, taip pat reikalinga 1–2 
metų projektų valdymo patirtis). Asmeninės ir komandinės vei-
klos planavimo bei organizavimo įgūdžių reikalauja tik nedauge-
lis įmonių. Projektų valdymas – tai „projektų integravimo į orga-
nizacijos veiklą ir projektų rezultatų valdymas, laiko, sąnaudų, 
kokybės, personalo, ryšių, rizikų ir pirkimų valdymas“.

Pagrindinės valdymo funkcijos yra planuoti, organizuoti ir 
kontroliuoti, taip pat spręsti problemas, kylančias vykdant pro-
jektą. Tad, vertinant projekto valdymą kaip sudėtinę tarpusavyje 
susijusių procesų sistemą, jį įgyvendinti nėra taip paprasta, ir pro-
jektų vadovams tenka įveikti nemažai įvairių problemų, kurias 
trumpai paminėsime bendrai, ne konkrečios organizacijos požiū-
riu. Daugelis iš jų atsiranda jau ir kursinių projektų metu.

1. Suinteresuotųjų šalių valdymo problema. Kai nesurenka-
ma tiksli informacija pasirašant užduotis (sutartis), o užsakovai 
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aiškiai nenusako norimo rezultato ir delsia priimti sprendimus, 
užsakovai nesilaiko žodžio ir jiems negalima to tiesiai išsakyti.

2. Valdymo problema. Kai nėra aiškios darbų sekos, vėluo-
jama juos atlikti pagal numatytus terminus, numatomi ne visi 
darbai, o planai dažnai keičiami ar visai nusiviliama planavimu 
(studijų metu dažniausiai kursinių projektų vykdymas gali būti 
„nukeltas“ paskutinei savaitei).

3. Išteklių valdymo problema. Projekto sąmatos daromos 
tik užsakovui, neapskaičiuojamos vidinių organizacijos pokyčių 
įgyvendinimo projektų sąnaudos.

4. Komandos valdymo problema. Ji kyla, jei neaišku, kokie 
žmonės sudaro projektų komandą, bei dėl to, kad skiriasi grupės 
narių supratimas apie projekto darbų vietą tarp kitų darbų (nespė-
jama, yra kiti prioritetai, pvz., tiesioginis darbas, koliokviumas 
ir pan.).

5. Komunikacijos valdymo problema. Planų pataisymai daž-
nai nefiksuojami raštu, ne visiems apie juos pranešama; nėra 
suvienodintų projektų duomenų, įrašų sistemos, informacija 
kaupiama mintyse, todėl sunku dirbti ir jaučiama didelė įtampa; 
didelis „derinimo aparatas“, aukštesni vadovai reikalauja kas-
dienės informacijos. Keturios pirmosios grėsmės susijusios ir su 
kursiniu projektu. 

6. Rizikų valdymo problema. Kyla nenumačius rizikos bei 
būdų, kaip elgtis atsiradus tam tikroms kliūtims, vyrauja nuomo-
nė, kad visko neįmanoma numatyti (kursinių projektų metu tai 
dažniausiai sprendžiama konsultuojantis su dėstytoju, kursinio 
projekto vadovu).

7. Pirkimų valdymas. Nenumatomos visos projektui įgyven-
dinti reikalingos medžiagos, terminai nederinami su tiekėjais, 
tiekėjai nepatikrinti, neįvertinamas švenčių laikotarpis ir kt.

Nemažai problemų kyla dėl pačių įmonės (universiteto) 
projektų valdymo sistemų trūkumų, būdingiausi iš jų – neaiški 



1.  BENDRIEJI NURODYMAI 

15

projektų skirstymo tvarka, nėra specializacijos, projektų vadovai 
turi per mažai įgaliojimų ir fiziškai nespėja aprėpti visų darbų, 
nėra informacijos, kas kuriuos projektus įgyvendina; aukštesni 
padalinių vadovai kaltina dėl vėluojančių projektų, nors patys 
nuolat skiria skubias užduotis, kurios nėra tiesiogiai susijusios 
su projektu. 

Taigi ir įmonių projektų valdymas, ir studentų kursinių pro-
jektų valdymas turi daug bendrų ypatumų, kuriuos žinant, gali-
ma sumažinti projektų vykdymo riziką.

Kaip jau minėta, rekomenduojama kursinio projekto apimtis 
(A) 1 studentui – 20–25 puslapiai (A4) be priedų. Darbo apimtis, 
jei grupinį projektą rengia keli studentai, didėja: 1,5 A – jei pro-
jektą rengia 2 studentai; 2,0 A – jei projektą rengia 3 studentai; 
2,5 A – jei projektą rengia 4 studentai ir t. t.

Studento projektui vadovauti skiriamas dėstytojas, dėstantis 
studijų dalyką „Mikroschemų technologijų analizė“ arba tos pa-
čios srities studijų dalykus.

Studentas turi teisę konsultuotis ne tik su kursinio projekto 
vadovu, bet prireikus ir kreiptis į kitus dėstytojus ar specialistus.

Kursinis projektas – tai įrodymas, kad studentas išstudijavo 
visą studijų dalyko programoje numatytą ir rekomenduotą me-
džiagą ir savarankiškai geba atlikti projektavimo darbus, taip pat 
naudotis moksline literatūra ir kitais informacijos šaltiniais; su-
daryti projekto turinį; analizuoti literatūrą, sisteminti ir pateikti 
medžiagą; organizuoti tyrimą, fiksuoti duomenis, juos analizuo-
ti, sisteminti ir atlikti projekto skaičiavimus; apibendrinti projek-
tavimo rezultatus, pateikti išvadas ir siūlymus; apipavidalinti ir 
pristatyti kursinį projektą. 

Studentas studijų dalyko „Mikroschemų technologijų ana-
lizė“ kursinio projektavimo metu turi išsiugdyti specialiuosius 
gebėjimus: naudoti Silvaco TCAD OMNI paketo programines 
priemones mikroschemų gamybos technologijų pagrindiniams 
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procesams modeliuoti ir analizuoti bei kurti dvipolių ir / arba 
lauko tranzistorių gamybos technologinių procesų sekas.

Taip pat patobulinti bendruosius gebėjimus:
•	 bendrauti vykdant grupinius kursinius projektus ir juos 

pristatant, taisyklingai rašyti ataskaitas ir kalbėti pateikiant bei 
ginant gautus rezultatus;

•	 mokėti savarankiškai planuoti ir vykdyti kursinio projek-
to atskirus etapus ir visą užduotį;

•	 mokėti naudotis normatyviniais dokumentais, vykdant 
kursinio projekto užduotį bei rengiant kursinio projekto ataskaitą;

•	 pateikti mikroschemų gamybos technologijų kūrimo, mo-
deliavimo ir analizės žinias įvairioms klausytojų auditorijoms, 
naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis.

Raštvedybos reikalavimai:
1. Kursinis projektas turi būti atspausdintas standartinio dy-

džio (A4 formato) popieriaus lapuose.
2. Kursinis projektas rašomas lietuvių kalba, išskyrus atve-

jus, kai dalykas dėstomas užsienio kalba.
3. Kursinio projekto turinys pateikiamas lape, segamame po 

antraštinio lapo. Turinio gale pateikiami ir paveikslų bei lentelių 
sąrašai.

4. Tekstas spausdinamas kompiuteriu (12 pt. šriftu, atstumas 
tarp eilučių – 1,5 intervalo) A4 formato vertikaliuose lapuose.

5. Kursinio projekto skyrių pavadinimai rašomi didesniu 
(gali būti ryškesniu) šriftu. Lapo paraštės: kairioji – 30 mm, deši-
nioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – ne 
mažesnė kaip 20 mm. Tam tikrais atvejais iliustracijos ir lentelės 
A4 formato lapuose gali būti pateiktos išilgai lapo, tačiau pats la-
pas į aplanką segamas tik vertikaliai. Teksto pastraipų pirmosios 
eilutės spausdinamos vienodu, ne didesniu kaip 22 mm atstumu 
nuo kairiosios paraštės. 



1.  BENDRIEJI NURODYMAI 

17

6. Tekste nerekomenduojama naudoti: posakių, būdingų tik 
šnekamajai kalbai; netaisyklingų terminų ir jų sinonimų, jei yra 
taisyklingų lietuviškų žodžių ir terminų; neaiškios darybos žo-
džių.

7. Lentelės ir paveikslai parengiami kaip šiame leidinyje.
8. Prieduose pateikiamos kursinio metu parašytos ir naudo-

tos programos, didesnės apimties skaičiavimai, iliustracijos ir kt. 
Priedai pateikiami po literatūros sąrašo, į apimtį jie neįskaičiuo-
jami.

9. Kursinio projekto lapai numeruoti pradedami nuo turinio, 
skaitmenys spausdinami apatinės paraštės dešiniajame kampe.

10. Kursinis projektas įrišamas lapus numatyta tvarka suse-
gant į ploną segtuvą.

Kursinio projekto rekomenduojama struktūra:
1. Antraštinis lapas.
2. Turinys.
3. Skyrius, kur įvardijama kursinio projekto užduotis, temos 

mokslinė praktinė problema.
4. Skyriaus, kuriame atliekama literatūros nurodyta projekto 

tema analizė.
5. Skyrius, kuriame aprašoma tyrimo metodika ir jo organi-

zavimo tvarka.
6. Skyrius, kuriame įvardijami ir apibrėžiami darbo etapai 

(tyrimo organizavimas, duomenų rinkimas, sisteminimas ir pro-
jekto skaičiavimai, gautų rezultatų apibendrinimas).

7. Bendrosios išvados.
8. Literatūros sąrašas.
9. Priedai.
Kursinio projekto pristatymas. Kursinio projekto vadovas 

nustatytą dieną priima projektą, jį patikrina, antraštiniame lape, 
tam skirtoje vietoje, pasirašo ir nurodo pasirašymo datą.
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Kursinis projektas pristatomas žodžiu. Vienam darbui pri-
statyti, jei jį parašė vienas autorius, skiriama iki 10 min., o jei 
keli – iki 20 min., per kurias autorius ar bendraautoriai apžvelgia 
kursinio projekto rezultatus, atskleidžia jų vertę, asmeninį indėlį. 
Po to atsako į projekto vadovo klausimus, kurie turi būti susiję tik 
su šio projekto tema ir medžiaga.

Darbo vertinimo kriterijai:
1. Studijų dalyko pagrindinių sąvokų supratimas ir vartoji-

mas.
2. Kursinio projekto atlikimo kokybė, išvadų ir apibendrini-

mų formulavimas.
3. Studijų rezultatuose įvardyti pažintiniai, specialieji ir ben-

drieji gebėjimai bei įgūdžiai.
Kursinio projekto vertinimas. Grupinio ar individualaus kur-

sinio projekto metu gauti rezultatai yra viešai pristatomi ir gina-
mi. Kursinio projekto įvertinimo pažymio KP formulė:

 1 0,7 2 0,1 3 0,2KP KP KP KP= × + × + × , (1.1)

čia: KP1 – apimties, rezultatų ir jų analizės įvertinimas; KP2 –
ataskaitos apipavidalinimo kokybės įvertinimas; KP3 – viešo pri-
statymo įvertinimas.

Kursinis projektas vertinamas taikant 10 balų sistemą. 
Autoriui ar keliems autoriams viešai jį pristačius, galutinis įver-
tinimas įrašomas antraštiniame lape skaitmeniu ir žodžiu šalia 
darbo vadovo parašo.

Metodiniai nurodymai ir patarimai skirti studentams supa-
žindinti su pagrindiniais kursinių projektų rengimo reikalavi-
mais. Jie padės taisyklingai parengti, atlikti projekto skaičiavi-
mus, apipavidalinti ir pristatyti šio tipo rašto darbą. Šie tikslai ir 
lėmė šio skyriaus ir viso leidinio struktūrą.
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2.  vienpolių planariųjų 
silicio Kmop TranzisTorių 
gamyBos Technologijų 
ypaTumai 

Šiame skyriuje nagrinėjamos tipinės silicio vienpolių n ir 
p tipo kanalų tranzistorių arba komplementariųjų metalas-oksi-
das-puslaidininkis (KMOP) tranzistorių gamybos technologijų 
sekos ir technologinių procesų parametrai. 

Taikant Muro dėsnį, iš technologų vis daugiau reikalauja-
ma – sumažinti naudojamąją galią ir padidinti darbinius daž-
nius, sumažinti tranzistorių matmenis ir kainą. Jau naudojama 
daug naujų medžiagų ir dar daugiau jų reikės vėlesnėms KMOP 
kartoms (2.1 pav.), pvz., Al buvo pakeistas Cu daugelio lygių su-
jungimais, kuriems atskirti atrasti mažos dielektrinės skvarbos – 
vadinamieji mažos K dielektrikai, įvairūs silicidai yra taikomi 
ištakų, užtūrų ir santakų kontaktų varžai sumažinti, pvz., TiSi2, 
o CoSi2 pasižymi puikiu elektriniu laidžiu, kai laidininko plotis 
yra mažesnis nei 100 nm. Užtūros silicio dioksido dielektrikas 
yra keistinas didesnės santykinės dielektrinės skvarbos dielek-
trikais, vadinamaisiais didelės K dielektrikais, o polikristalinio 
silicio užtūros keičiamos metalo užtūromis. Be to, sukurtas vadi-
namasis ištemptas silicis naudotinas greitaveikiuose integriniuo-
se grandynuose.

Klasikinė planarioji KMOP vienos užtūros tranzistoriaus 
konstrukcija jau keičiama vertikaliąja su dviguba ar triguba už-
tūra ir kt. 
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Nepaisydami tokio spartaus KMOP tranzistorių konstrukci-
jos ir medžiagų kitimo, šiame skyriuje apžvelgsime silicio plana-
riųjų KMOP tranzistorių technologijų ypatumus, kurie taikomi 
kursinio projektavimo metu.

KMOP tranzistorių evoliucija. Šiuolaikinių technologi-
jų KMOP tranzistoriuose naudojamos nedidelės maitinimo ir 
slenkstinės įtampos, todėl nuotėkio srovės yra palyginti žymios. 
Jų naudojamoji galia artėja prie persijungimo metu sunaudoja-
mos galios, ir tai yra parazitinis reiškinys. Šioms problemoms 
spręsti ieškoma naujų užtūrų ir použtūrinio dielektriko medžia-
gų, kurios bus apžvelgtos toliau. 

2.1 pav. Medžiagų taikymo evoliucija taikant KMOP technologijas

Ilgakanalių tranzistorių užtūros srovė ID gali būti apytiksliai 
išreikšta tiesinėje ir soties srityse:



2.  VIENPOLIŲ PLANARIŲJŲ SILICIO KMOP TRANZISTORIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ YPATUMAI 

21

 ( )D eff ox GS TH DS
WI C V V V
L

m≅ − , 

 ( )2D eff ox GS TH2
WI C V V

L
m≅ − , (2.1)

čia µeff yra efektyvusis krūvininkų judris, Cox – užtūros oksido 
savitoji talpa, W ir L – užtūros plotis ir ilgis, VGS, VTH ir VDS – už-
tūros-ištakos, slenkstinė ir santakos-ištakos įtampos.

Svarbus parametras, charakterizuojantis mažo signalo atsa-
ką tranzistoriuje, yra laidis arba statumas soties srityje gm:

 ( )
DS

oxD
m eff GS TH

GS V const

C WIg V V
V L

m
=

∂
= = −
∂

. (2.2)

Vienpoliams tranzistoriams ribinis fT ir maksimalus fmax daž-
nai apskaičiuojami iš formulių:

 m
T

gs2 2
g Vf
C L

= =
π π

, (2.3)

 { }1/ 2
max T gs s g ds T g gd2[( ) / 2 ]f f R R R R f R C= + + + π , (2.4)

čia Cgs, Cgd – atitinkamai užtūros-ištakos ir užtūros-santakos 
talpos; Rg, Rgs, Rs, Rds – atitinkamai užtūros metalizacijos, užtū-
ros-ištakos, užtūros-santakos, santakos-ištakos varžos; V  – vi-
dutinis elektronų dreifo greitis.

Projektuojant greitaveikius tranzistorius, bendriausi jiems 
keliami reikalavimai yra mažinti varžas ir talpas, ypač užtūros, o 
kartu užtūros ilgį ir atstumus tarp ištakos bei užtūros ir ištakos bei 
santakos.
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Iš lygčių (2.1) ir (2.2) matyti, kad soties srovė ir laidis yra pro-
porcingi santykiui CoxW/L. Signalo atsakas greitės, kai didės laidis. 
Uždavinys gali būti įvykdytas mažinant fizinius užtūros matmenis 
ir didinant oksido talpą. Tačiau šios sąlygos prieštaringos, nes, ma-
žinant užtūros matmenis, mažėja ir talpa. Toliau aprašysime, kaip 
to išvengti, kai mažėja tranzistoriaus matmenys.

Proporcingo mažinimo (skalės) taisyklės. Mažinant elemen-
tų matmenis, siekiama padidinti tankį ir greitį, taip pat sumažinti 
energijos sunaudojimą. Vienas svarbiausių pokyčių, kai užtūros 
ilgis lauko tranzistoriuose sumažėja iki nanometrinių matmenų, 
yra elektrinio lauko paskirstymas kanalo srityje, kai jis iš vien-
mačio tampa dvimačiu. Paprasčiausia proporcingo tranzistorių 
mažinimo, arba skalės, idėja yra pastoviojo lauko skalė, t. y. rei-
kia taip horizontaliai ir vertikaliai mažinti tuo pačiu faktoriumi 
a>1 tranzistorių matmenis, įtampas ir proporcingai didinti pa-
grindo legiruojamųjų priemaišų koncentraciją, kad elektrinio 
lauko stipris nepakistų (2.1 lentelė). Grandinės vėlinimo trukmė 
sumažėja a, o sklaidomoji galia grandinėje sumažėja iki a2 kartų. 
Šiomis taisyklėmis vadovaujamasi prognozuojant ateities įtaisų 
bei grandynų matmenis ir jų veikimo parametrus tarptautinės 
puslaidininkių organizacijos planuose (2.2 pav.).

Didelės K dielektrikai (angl. High-K dielectric). Tokia užtūros 
technologija taip vadinama dėl medžiagos, kuri naudojama vietoj 
užtūros silicio dioksido, kurio santykinė dielektrinė skvarba K = 
3,9, o naujų dielektrikų K – didesnė kaip 10. Tai yra vienas reikš-
mingiausių technologinių patobulinimų lustų gamyboje per pas-
taruosius 40 metų. Silicio dioksidą reikėjo pakeisti, nes jau buvo 
naudojamas labai plonas 1,2 nm storio, apie 5 atomų sluoksnių izo-
liacinis sluoksnis. Toks storis yra riba, kurią peržengti praktiškai 
netikslinga, nes, dar labiau sumažinus SiO2 sluoksnio storį, labai 
padidėja nuotėkio srovės dėl tunelinio efekto, defektų, o tai lemia 
žymų lustų galios padidėjimą. Pakeitus silicio dioksidą dielektri-
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ku, kurio didesnė K, galima padidinti užtūros talpą, nemažinant 
fizinio sluoksnio storio, ir taip išvengti drastiškai padidėjusios nuo-
tėkio srovės.

2.1 lentelė. Įtaisų parametrai, kai lauko stipris yra pastovus

Lauko tranzistorių ir grandynų parametrai

M
až

in
im

o  
ko

efi
cie

nt
as

Mažinimo prie-
laidos

Įtaisų matmenys (tox, L, W,  Xj) 1/a
Legiruojamųjų priemaišų koncentracija (Na, Nd) a

Įtampa 1/a

Įtaiso parametrų 
sumažinimas

Elektrinis laukas (E) 1
Nuskurdintojo sluoksnio plotis (Wd) 1/a

Talpa (C = εA/tox) 1/a
Nuskurdintojo sluoksnio krūvių tankis (Qi) 1

Krūvininkų judris 1
Slinkio (dreifinė) srovė 1/a
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1995 2000 2005 2010 2015 2020
Gamybos metai

T
ec

hn
ol

og
in

is
 p

us
ži

ng
sn

is
, u

žt
ūr

os
 il

gi
s, 

nm DRAM M1

MPU M1
(2,5 metų ciklas)

Poli 

MPU užtūros 
litografinis ilgis

MPU užtūros 
fizinis ilgis

MPU M1
. 71X/2.5YR

Nanotechnologijų (<100 nm) eros pradžia -1999 m. 

MPU & DRAM M1
& Poli

. 71X/3YR

Poli
. 71X/2YR

Užtūros ilgis
. 71X/3YR

iki 1998
. 71X/3YR

nuo 1998
. 71X/2YR

2.2 pav. Užtūros ilgio ir technologinio žingsnio mažėjimas
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Didelės santykinės dielektrinės skvarbos dielektrinių plė-
velių storis perskaičiuojamas į SiO2 ekvivalentinį oksido storį 
(EOT) teq. Tai reiškia, kad jų storis tx gali būti didesnis tiek, kiek 
kartų didesnė santykinė dielektrinė skvarba: 

 2SiO
eq x

film
t t

ε

ε
= , (2.5)

čia εfilm yra didelės dielektrinės skvarbos koeficientas. 2.3 pa-
veiksle yra parodytas ekvivalentinis oksido storis kiekviename 
technologiniame žingsnyje.

Tinkamų medžiagų, kurių didelė dielektrinė skvarba, kol 
kas yra nedaug, pvz., ZrO2 (ε ≈ 22–25) ir HfO2 (ε ≈ 20–22), taip 
pat įvairūs jų ir kitų oksidų (SiO2 arba Al2O3) lydiniai, nes viena 
iš didesnių problemų yra jų technologinis suderinamumas, pvz., 
reikalingas ėsdinimo selektyvumas ir pan.

Pirmoji tokią masinės gamybos technologiją sukūrė Intel 
bendrovė 2007 m. pradžioje 45 nm dydžio nanostruktūroms. 
Hafnio silicio oksinitridas HfSiON naudojamas kaip užtūros 
dielektrikas. NMOP užtūrose kontaktai yra iš tantalo (Ta), o 
KMOP užtūrose – iš titano (Ti) arba volframo (W) lydinių. Buvo 
paskelbti tokie geresni tranzistorių parametrai: dešimt kartų su-
mažėjo užtūros oksido nuotėkio srovė ir 30 % sumažėjo tranzis-
torių persijungimo galia, be to, du kartus padidėjo tranzistorių 
integracija ir 20 % tranzistorių persijungimo sparta, 5 kartus su-
mažėjo santakos ir ištakos nuotėkio srovė. Reikia pažymėti, kad 
užtūra yra ne iš polikristalinio silicio, o vėl metalinė – kaip ir 
MOP technologijų pradžioje. 
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2.3 pav. Užtūros nuotėkio srovės ir ekvivalentinio oksido storio priklausomybė nuo 
technologinio žingsnio, nm

Medžiagų parinkimas metalo užtūroms. Metaluose dėl dide-
lio krūvininkų tankio nuskurdinimo reiškinys yra nežymus. Taigi 
metalo užtūrų naudojimas sušvelnina reikalavimus, keliamus di-
delės skvarbos dielektrikams, užtūros dielektriko sluoksnio sto-
ris gali būti didesnis ir užtūros srovės nuotėkis – dar mažesnis.

Svarbūs aspektai, parenkant metalą užtūroms, yra jų termo-
dinaminis stabilumas, elektroninės savybės ir procesų suderina-
mumas. Svarbu paminėti, kad skirtingi metalai turi būti naudoja-
mi PMOP ir NMOP užtūrų tranzistoriams, kad energijos juostos 
būtų atitinkamai išlygintos. Grynųjų metalų išlaisvinimo darbas 
gerai žinomas (2.4 pav.). PMOP metalams juostoje nuo 4,9 eV iki 
5,3 eV gali būti parinkti tokie metalai, kaip Be, Co, Au, Re, Ni, 
Te, Ru ir Os, o gal ir Ir. 

2.4 paveikslo apačioje vaizduojami NMOP galimų užtū-
rų duomenys pagal išlaisvinimo darbą. Pasirinktoje 3,9–4,4 eV 
juostoje NMOP gali būti parinkti tokie metalai: Ta, Nb, Cd, Zn, 
Pb, Ga, Sn, Bi, Al, V, Ag, Mn ir Cu.
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2.4 pav. PMOP ir NMOP metalo užtūrų išlaisvinimo darbas

Kaip ir tada, kai medžiagos yra didelės dielektrinės skvar-
bos, metalinių užtūrų parinkimas priklauso nuo aukštos tempe-
ratūros procesų. Reikia įvertinti atkaitinimo sąlygas, kurių reikia 
santakos ir ištakos priemaišoms aktyvinti, ir vandenilio pasyvi-
načiam atkaitinimui. Kai yra NMOP, vieninteliai metalai, turin-
tys reikiamą išlaisvinimo darbo reikšmę ir pakankamai aukštą 
lydymosi tašką (daugiau kaip 1000 °C), yra Ti, Ta ir Nb. Įvertinus 
tuos pačius reikalavimus, PMOP užtūros kontaktams gali būti 
panaudoti metalai Co, Re, Ni ir Ru. Laidūs Ru ir Pt oksidai retai 
atlaiko vandenilio pasyvinimą, kadangi jie yra termodinamiškai 
nestabilūs vandenilyje. Aukštos lydymosi temperatūros metalo 



2.  VIENPOLIŲ PLANARIŲJŲ SILICIO KMOP TRANZISTORIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ YPATUMAI 

27

lydiniai gali būti taikomi taip pat, kaip ir silicidai bei nitridai. 
Silicidų privalumas yra tas, kad jie labiau suderinami su polikris-
taliniu siliciu, taip pat yra chemiškai ir termiškai stabilūs, pvz., 
Ni ir Ta silicidai gerai tinka PMOP ir NMOP užtūroms. Paprastai 
nitridų išlaisvinimo darbas didesnis nei grynųjų metalų. Azoto 
išlaisvinimo darbas yra 6,89 eV, Ti – 3,6 eV, o TiN nustatytas 
4,6 eV, šiek tiek didesnis už SiO2 draudžiamosios juostos vidurį. 
Pereinamieji metalo nitridai, tokie kaip ZrN ir HfN, taip pat gali 
būti pasirinkti NMOP užtūroms. Netgi LaN galėtų būti naudoja-
mas, jei nitridą būtų galima paversti laidžiu. Ateityje MoN ir CrN 
galėtų būti taikomi PMOP užtūroms.

KMOP tranzistorių gamybos technologinių sekų ypatumai. 
Galutinis Si KMOP tranzistorių gamybos technologijų sekų re-
zultatas yra parodytas 2.5 paveiksle. Šiam integriniam grandynui 
pagaminti reikia 16 fotolitografijų ir daugiau kaip 100 technolo-
ginių operacijų. Tokį integrinį grandyną (mikroprocesorius, at-
mintinė ar kt.) gali sudaryti šimtai milijonų komponentų, kaip 
parodyta šiame paveiksle.

Pagrindiniai technologinių procesų projektavimo etapai, 
aprašyti toliau, yra tokie: silicio plokštelės paruošimas, NMOP 
ir PMOP tranzistorių aktyviųjų sričių formavimas ir izoliacija, 
n ir p sričių (kišenių) formavimas, slenkstinių įtampų korekci-
ja, užtūros formavimas, santakų ir ištakų palegiravimas, užtūros 
šoninio dielektriko formavimas, galutinis santakos ir ištakos le-
giravimas, ominių kontaktų suformavimas, pirmoji metalizacija, 
antroji metalizacija ir pasyvacija.

Silicio plokštelės paruošimas. Gamybos projektavimo ciklo 
pradžioje mes privalome pasirinkti pradinę plokštelę, t. y. jos lai-
dumo tipą (n ar p tipo), specifinę varžą (legiravimo lygį), lusto kris-
talo orientaciją (111 ar 100), plokštelės skersmenį (75, 100, 125, 150, 
200 ar 300 mm) ir daug kitų parametrų, aprašančių geometrinius 
netolygumus, defektiškumo lygį ir kt. (2.2 lentelė). Dažniausiai 
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renkamės 3 pagrindinius parametrus: laidumo tipą, specifinę 
varžą (legiravimo lygį), lusto kristalo orientaciją.

p 

p+ p+n n+ n+p

n sritis p sritis

2.5 pav. KMOP integrinio grandyno pjūvis (PMOP tranzistorius yra kairėje, o NMOP – 
dešinėje, 2 metalizacijos lygiai)
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2.6 pav. Si specifinės varžos priklausomybė nuo akceptorių ir donorų koncentracijos  
(T = 300 K)

Daugeliui KMOP integrinių grandynų technologijų Si p tipo 
plokštelių kristalo orientacija yra (100) ir specifinė varža nuo 5 
iki 50 Ω×cm, o tai atitinka 2,0×1015–2,0×1014 cm-3 legiravimo lygį 
p tipo priemaišomis (2.6 pav.).

2.2 lentelė. Reikalavimai Si plokštelėms KMOP technologijose

Parametrai 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 300 mm
Storis (siuntoje), 

μm 525 ± 20 625 ± 20 675 ± 20 725 ± 20 775 ± 20

Storio nuokrypis 
plokštelėje (TTV), 

μm
3 3 2 1.5 1

Įlinkis, μm 20–30 18–35 20–30 10–30 10–20

Nuokrypis nuo 
plokštumos, μm < 3 < 2 < 1 0,5–1 0,5–0,8

Deguonis, 10-6

(ppma) 20 17 15 14 12
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Parametrai 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 300 mm

OISF, cm−2 100–200 100 <10 ne ne

Paviršiaus defek-
tų (dalelių) skai-

čius ir jų matmuo
10 @ 0,3μm 10 @ 0,3μm

5–10 @ 
0,3μm
100 @ 
0,2μm

10–100 
@0,16μm
20–30 @ 

0,2μm

50–100 
@0,12μm
10–20 @ 
0,16μm
5–10 @ 
0,20μm

Metalai, atomai/
cm2 1012 1011 1011 5×1010 109

Pastaba: kokybės reikalavimai aukštėja, kai didėja plokš-
telės skersmuo ir mažėja minimalus matmuo (MM) arba kitaip 
vadinamas „technologinis žingsnis“: 300 mm plokštelėms jie yra 
aukščiausi, nes jos naudojamos 0,13 μm ir mažesnių MM techno-
logijose, MM nuo 0,5 μm iki 0,8 μm yra tipinis 150 mm plokšte-
lėms, o 100 mm – 1 μm. 

Aktyviųjų sričių formavimas ir įtaisų izoliacija. Integrinių 
grandynų tranzistoriai ir kiti elementai turi parazitinius tarpu-
savio ryšius, kurių išvengiama izoliuojant elementus vieną nuo 
kito. Yra trys izoliacijos tipai: izoliacija naudojant pn sandūrą, 
prie kurios prijungta įtampa užtvarine kryptimi, taip pat dielek-
trinė ir kombinuotoji (sandūrinė iš apačios ir dielektrinė izoliacija 
iš šono). Dažnai taikomos vadinamoji lokalaus oksidavimo arba 
LOCOS izoliacija (2.10 pav.), izoplanaro, VIP, paviršiaus griove-
lių arba U tipo kombinuotosios izoliacijos (2.12 pav.). Izoliacijos 
sritys atskiria vadinamąsias aktyviąsias sritis arba p ir n tipo lai-
dumo sritis, kurias neretai techniniu žargonu vadina tiesiog „ki-
šenėmis“. 

Mes pradėsime nuo technologinių operacijų, po kurių vaiz-
das Si plokštelės skerspjūvyje yra kaip parodyta 2.7 paveiksle. Iš 
pradžių 100–300 mm skersmens ir 525–775 μm storio bei p tipo 
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laidumo ir specifinės ρ varžos 5–50 Ω×cm Si plokštelė chemiškai 
nuvaloma, t. y. nuo jos paviršiaus pašalinami įvairūs organiniai 
(tepalų, vaško ir kt. likučiai), neorganiniai (įvairios druskos, ab-
sorbuoti jonai, metalų atomai), chemiškai surišti (oksidų plėve-
lės) ir absorbuotų dujų molekulių nešvarumai. Po to gaunamas 
dielektriko (SiO2) sluoksnis terminio oksidavimo būdu, kurio 
storis gali būti 0,02–0,04 μm. Paprastai oksiduojamos plokš-
telės aukštos temperatūros difuzinėse krosnyse, kvarciniuose 
vamzdžiuose, 15–20 minučių, esant 900 °C temperatūrai, ir H2O 
atmosferoje. Jeigu oksidavimas vyksta deguonies O2 atmosferoje, tai 
proceso trukmė pailgėja ir yra apie 45 min., esant 1000 °C tempera-
tūrai. Termiškai oksiduojant silicį, naudojami trys technologiniai 
būdai: 1) oksidavimas vandens garais, 2) oksidavimas sausu de-
guonimi, 3) oksidavimas drėgnu deguonimi. Galima ir šių būdų 
kombinacija.

Norint gauti aukštos kokybės oksidą, taikome 2 būdą, oksi-
davimą sausu O2, bet oksidavimas vyksta daug lėčiau (2.8 pav.). 
Po to dengiame apytikriai 80–100 nm silicio nitrido Si3N4 sluoks-
niu, kuris bus naudojamas kaip maskuojamasis sluoksnis loka-
laus silicio oksidavimo metu žemo slėgio cheminio garų nusodi-
nimo įrenginyje (angl. Low Pressure Chemical Vapor Deposition, 
(LPCVD)), esant 800 °C temperatūrai. Žemesnis nei atmosferinis 
slėgis naudojamas dėl mažesnio plėvelės storio netolygumo tarp 
siuntos plokštelių.
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Silicis, p tipo, 5–50  Ω×cm

Fotorezistas

SiO2

Si3N4

2.7 pav. Si plokštelė po SiO2 ir Si3N4 plėvelių formavimo ir fotorezisto dengimo 
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Kitas technologinių operacijų ciklas susijęs su pirmąja foto-
litografija, būsimųjų SiO2 tranzistorių izoliacijai ir aktyviosioms 
sritims formuoti. 

Fotolitografija yra šiuo metu labiausiai paplitęs integrinių 
grandynų elementų konfigūracijos gavimo būdas, kai naudojami 
ultravioletinių (UV) spindulių (UV: 365 nm – 436 nm), tolimojo 
UV (TUV: 157 nm – 250 nm) ir ekstremalaus UV (EUV: 11 nm – 
14 nm) šaltiniai (2.3 lentelė). 

2.3 lentelė. Apšvietimo bangos ilgiai, šviesos šaltiniai ir diapazonai

Bangos ilgis, nm Šaltinis Sritis
436 Hg lankinė lempa G linija
405 Hg lankinė lempa H linija
365 Hg lankinė lempa I linija

248 Hg/Xe (ksenono) lankinė lempa, krip-
tono fluorido (KrF) eksimerinis lazeris Tolimasis UV (TUV)

193 Argono fluorido (ArF) eksimerinis 
lazeris TUV

157 Fluoro (F2) lazeris Vakuuminis UV 
(VUV)

~10 Lazerio spinduliuotės sukurti plazmos 
šaltiniai

Ekstremalus UV 
(EUV)

Fotolitografijos operacijos yra tokios:
1. Puslaidininkio plokštelės paviršiaus paruošimas – chemi-

nis ar sausas valymas, atkaitinimas (esant 150–200 °C tem-
peratūrai, azoto atmosferoje), dažnai – specialių sluoksnių 
dengimas kito sluoksnio (fotorezisto) adhezijai pagerinti ir 
šviesos atspindžiui nuo plokštelės sumažinti.

2. Dengimas šviesai jautriu, ėsdinimui atspariu fotorezisto 
sluoksniu ir džiovinimas. Fotorezisto storis yra 0,5–2,0 µm. 
Džiovinimas vykdomas 10–30 min., esant 90–100 °C tem-
peratūrai. 
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3. Plokštelės sutapdinimas su fotošablonu (kvarcinio ar kito 
stiklo plokštele su reikiamu integrinio grandyno elemen-
tų piešiniu) ir jos eksponavimas. Fotošablono piešinys turi 
tiksliai sutapti su fotolitografijos piešiniu (leidžiami nuo-
krypiai yra 2.4 lentelėje). Fotorezistas lokaliai eksponuo-
jamas (apšviečiamas) UV šviesos spinduliais, kurių bangos 
ilgis dažniausiai yra 193 nm. Jie praeina tik ten, kur foto-
šablone yra skaidrumo sritys – angos. Piešinys fotošablo-
ne perkeliamas į fotorezistą.

Reikalavimai, kurie bus keliami litografijoms ateityje (pagal 
ITRS), pateikti 2.5 lentelėje.

2.4 lentelė. Reikalavimai litografijoms 

Pirmieji DRAM gamybos metai 2009 2012
DRAM bitai luste 64 G 256 G

Minimalūs elementų matmenys, nm  
Izoliuotos struktūros MPU, nm 50 35

Sutankintos struktūros DRAM, nm 70 50
Kontaktai, nm 80 60

Užtūros matmenų nuokrypis (3σ), nm 5 4
Sutapdinimas (vidurkis + 3σ), nm 25 20

Fokusavimo gylis, µm 0,5 0,5
Defektų tankis (sluoksnis/m2) 40 30

Kritinis defektų dydis, nm 20 15
DRAM lusto dydis, mm2 1120 1580
MPU lusto dydis, mm2 620 750

Eksponuojamojo lauko dydis, mm 25×44 25×52
Eksponavimo technologija (TUV imersija) 193 nm 157 nm

Mažiausias kaukių skaičius 26/28 28

4. Fotorezisto kaitinimas po eksponavimo. Temperatūra yra 
100 °C ar 120 °C, o operacijos trukmė atitinkamai yra 
500–600 s ir 100 s. Taip sumažiname ar visai pašaliname 
dėl stovinčių bangų efekto gautus eksponuoto fotorezisto 
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kraštų netolygumus, kuriuos lemia krintančios ir atspin-
džio bangos interferencijos. Kaitinimas po eksponavimo 
nevykdomas, jeigu po fotorezistu yra antiatspindintis 
sluoksnis.

2.5 lentelė. Reikalavimai, kurie keliami litografijoms ateityje (pagal ITRS)

Gamybos metai 2013 2016 2019 2020
DRAM ½ žingsnio, nm 32 22 16 14
Flash ½ žingsnio, nm 28 20 14 13
Kontaktai reziste, nm 35 25 18 16

Kontaktai po ėsdinimo, nm 32 23 16 14
Sutapdinimas (3 σ), nm 5,7 4,0 2,8 2,5

Kritinių matmenų valdymas (3 σ), nm 3,3 2,3 1,7 1,5
MPU/ASIC metalas 1 (M1) ½ žingsnio, nm 

(nm) 32 23 16 14

MPU užtūra, nm 21 15 11 9
MPU fizinis užtūros dydis, nm* 13 9 6 6

Kontaktai reziste, nm 39 28 20 18
Kontaktai po ėsdinimo, nm 36 25 18 16

Kritinių matmenų kontrolė (3 σ), nm** 1,3 0,9 0,7 0,6
MPU/ASIC metalas 1 (M1) ½ žingsnio, nm 32 23 16 14
Maksimalus eksponuojamojo lauko plotis, 

mm 26 26 26 26

Maksimalus eksponuojamojo lauko ilgis, 
mm 33 33 33 33

Maksimalus eksponuojamojo lauko plotas, 
mm2 858 858 858 858 858

MPU kaukių skaičius 35 35 39 39 39
DRAM kaukių skaičius 26 26 26 26 26

Plokštelės skersmuo, mm 300 450 450 450 450

* MPU fizinių užtūrų ilgis ir skaičius yra nustatomi pagal kelių darbo grupių rezultatus. 

** Sprendimas nežinomas, bet tai netrukdo gamybai.
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5. Fotorezisto ryškinimas, t. y. apšviestų (pozityviųjų foto-
rezistų) arba neapšviestų (negatyviųjų fotorezistų) sričių 
ištirpdinimas.

6. Fotorezisto kietinimas, suteikiant atsparumą vėlesnėms 
ėsdinimo operacijoms rūgštyse, šarmuose ir plazmoje (fo-
torezistas polimerizuojasi).

7. Formuojamo sluoksnio (silicio oksido, nitrido ar kito dielek-
triko ar metalo) ėsdinimas pro angas fotoreziste.

8. Fotorezisto šalinimas (organiniuose tirpikliuose ir (arba) 
plazmoje).

Tokiu būdu SiO2, Si3N4 ar kito dielektriko sluoksnyje, ištisai 
dengiančiame puslaidininkio plokštelę, padaromos angos, kurių 
vieta ir matmenys priklauso nuo integrinio grandyno topologijos. 
Šios angos – tai įvairios integrinio grandyno elementų sritys – izo-
liacijos, ištakos, santakos, užtūros ir kt. Sujungimai tarp integrinio 
grandyno elementų gaunami fotolitografija formuojant reikiamą 
piešinį ištisiniuose metalo ar polikristalinio silicio sluoksniuose.

Taigi kitas technologinis procesas yra NMOP ir PMOP tran-
zistorius izoliuojančių sričių fotolitografija. Šios pirmosios foto-
litografijos metu plokštelė yra dengiama šviesai jautriu ir ėsdi-
nimui atspariu fotorezisto sluoksniu ir džiovinama. Fotorezisto 
sluoksnio storis yra 0,5–1,0 μm. 

Džonas Relėjus (John Rayleigh) pasiūlė skiriamosios gebos 
kriterijų, pagal kurį lęšio skiriamoji geba (SG) užrašoma taip: 

 
 0,61

sin(
SG

n
λ⋅

=
⋅

, (2.6)

čia n – terpės, esančios tarp objekto (fotošablono) ir lęšio, lūžio 
rodiklis (dažnai litografijos sistemose terpė būna oras, kai n = 
1, o pastaruoju metu, taikant imersiją, – skystis, pvz., vanduo, 
kai n = 1,42); θ – maksimalus difragavusios šviesos puskampis, 
kuriuo šviesa dar patenka į lęšį, arba lęšio priėmimo kampas. θ 
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gali riboti lęšio matmenys ir šviesą praleidžianti anga. Taigi θ iš 
esmės yra difragavusios lęšio šviesos surinkimo gebos matas. Šį 
parametrą Ernstas Karlas Abbe (Ernst Karl Abbe) pavadino skai-
tine apertūra (Numerical Aperture – NA):

 sin(Θ),NA n= ⋅ tai (2.7)

 
 10,61

sin(Θ)
kSG

n NA
λλ⋅

= =
⋅

. (2.8)

Formulė (2.6) išvesta, remiantis Fraunhoferio difrakcija, ir 
aprašo tik taškinius šviesos šaltinius. Todėl koeficientas 0,61 daž-
nai pakeičiamas bendresniu koeficientu k1 (2.8) formulėje.

Objektyvo ryškumo gylis

 22 22( ) ( )
OF k

NA NA
λ λδ= = ± = ± . (2.9)

Koeficientas 1/2 dažnai pakeičiamas koeficientu k2 (2.9) for-
mulėje, nes koeficientas 1/2 būdingas Dž. Relėjaus pasiūlytam 
objektyvo skiriamosios gebos skaičiavimui, bet neįvertina prak-
tinių parametrų, pvz., fotorezistų priklausomybių.

Projekcinės optikos bazinės vertės pateiktos 2.6 lentelėje.
Naudojamos papildomos techninės „gudrybės“, tokios kaip 

neašinis apšvietimas, kad skiriamoji geba būtų mažesnė. Be to, 
dar geresni rezultatai gaunami dėl sudėtingos fotošablonų kons-
trukcijos, kuri remiasi optinio artimumo korekcija, ir naudojant 
paslinktos fazės fotošablonus. Objektyvo ryškumo gylis derina-
mas su fotorezisto sluoksnio storiu, todėl reikia labai plokščio pa-
viršiaus ir itin tikslios sistemos, leidžiančios išlaikyti sufokusuo-
tą vaizdo plokštumą, kai reguliuojamas atstumas tarp plokštelės 
ir lęšio. 

sin(NA n=⋅
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2.6 lentelė. Projekcinės optikos bazinės vertės 

Šviesos šaltiniai, bangos ilgiai, nm NA k1 SG, nm OF, nm
i-linija = 365 nm 0,62 0,48 280 950

KrF = 248 nm 0,82 0,36 110 370

ArF = 193 nm
ArF imersija (n = 1,44)

0,92
1,30

0,31
0,30

65
45

230
160

F2 = 157 nm 0,85 0,31 57 220

Jautris šviesai S – dydis, atvirkščiai proporcingas ekspozici-
jai (energijos kiekiui, kuriuo apšviestas fotorezistas), ir būtinas jo 
savybėms (tirpumui) pakeisti, norint gauti reikiamą efektą:

 1 1S
H E t

= =
⋅

, (2.10)

čia H – ekspozicija, lx×s; E – fotorezisto apšviestumas, lx; t – 
eksponavimo trukmė, s.

Pozityviesiems fotorezistams šis norimas efektas – tai ne-
tirpumo sričių virsmas tirpumo sritimis, o negatyviesiems – 
atvirkščiai.

Nuo fotorezisto jautrio šviesai priklauso fotolitografijos pro-
ceso darbo našumas ir įrenginių charakteristikos. Kuo šis para-
metras didesnis, tuo greičiau su ta pačia energija galima atlikti 
eksponavimo operaciją. Tam į fotorezistus dedama specialių prie-
dų – jautriklių.

Bet kurio fotorezisto jautris šviesai priklauso nuo jo bangos il-
gio. Jautris didesnis tam tikro bangos ilgio šviesai, pvz., pozityvu-
sis fotorezistas Microposit 1350J (Shipley firma, Anglija) turi jau-
trio šviesai maksimumus, kai eksponavimo šviesos bangos ilgiai 
lygūs 365, 404 ir 436 nm. Žinant, koks yra spektrinis fotorezistų 
jautris šviesai, galima argumentuotai pasirinkti jų eksponavimo 
šaltinius.
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Iš formulės (2.10) matyti, kad fotorezisto jautris šviesai 
priklauso nuo eksponavimo trukmės. Pasirinkus šį laiką per 
mažą arba per didelį, gaunami įvairūs fotolitografijos defektai. 
Praktikoje labai svarbu kuo tiksliau žinoti fotorezistų dydžius S 
arba H. Antra vertus, jautris yra matuojamas mJ/cm2 ir senes-
niems g linijos ir i linijos fotorezistams buvo lygus apytiks-
liai 100 mJ/cm2. Naujesni TUV fotorezistai paprastai pasiekia 
20–40 mJ/cm2 jautrį, nes jų jautris šviesai yra chemiškai di-
desnis. Labai didelio jautrio fotorezistai dažnai nestabilūs, esant 
nedideliems temperatūros svyravimams bei statistiniams para-
metrų pokyčiams eksponavimo metu. Paprastai didesnis kon-
trastas yra gaunamas, kai jautris yra mažesnis. Bet vis dėlto 
sukurti nauji TUV chemiškai pajautrinti fotorezistai yra ir di-
desnio jautrio, ir didesnio kontrasto negu senesni g linijos ir i 
linijos fotorezistai.

Akivaizdu, kad fotorezistų skiriamoji geba yra svarbi. 
Fotorezisto skiriamoji geba – tai minimalus elemento matmuo 
arba maksimalus vienodo pločio elementų su vienodais tarpais 
tarp jų skaičius 1 mm atkarpoje (dažnai sakoma – minimalus li-
nijos plotis arba maksimalus linijų skaičius).

Fotorezistų skiriamajai gebai nustatyti naudojami specialūs 
testiniai fotošablonai, kuriuose yra įvairių pločių elementų, pvz., 
1000, 500, 350, 250, 130, 90, 65, 45 ir 32 nm juostelių, kvadratų ir 
pan.

Skiriamoji geba G gali būti apskaičiuojama taip:

 1000
2

G
l

=
⋅

, (2.11)

čia l – minimalus gauto elemento matmuo, µm. Pvz., jeigu G = 
5000 mm–1, tai reiškia, kad galima gauti minimalų elemento plo-
tį, lygų 0,1 µm, t. y. 1 mm suformuoti 5000 tokių elementų.
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Šiuo metu fotorezistų kaukės kokybė ribojama ekspona-
vimo sistemos. Vis dėlto fotorezistai ir jų apdorojimo procesai 
(eksponavimo dozė, kietinimas ir formavimo ciklai) privalo būti 
kruopščiai kontroliuojami tam, kad būtų pasiekta gera skiriamoji 
geba fotorezistų kaukėse. 

Atlikus fotorezisto kietinimą, pro angas fotoreziste Si3N4 
sluoksnis sausai ėsdinamas plazmoje. Si plokštelė po Si3N4 plėve-
lės ėsdinimo pavaizduota 2.9 paveiksle.

p 

2.9 pav. Si plokštelė po Si3N4 plėvelės ėsdinimo

Po Si3N4 ėsdinimo fotorezisto kaukė nereikalinga ir ji pašali-
nama organiniuose tirpikliuose ir koncentruotose rūgštyse („šla-
piai“) arba plazmoje („sausai“), arba viena po kitos vykdomos 
fotorezisto nuėmimo sausuoju ir / arba šlapiuoju būdu operacijos.

Po to atliekamas lokalus silicio oksidavimo procesas van-
dens garuose, pvz., kai proceso temperatūra yra lygi 1000 ºC, o 
trukmė – 90 min., išauga 0,5 µm storio silicio oksidas. Si plokšte-
lė po lokalaus oksidavimo pavaizduota 2.10 paveiksle.



2.  VIENPOLIŲ PLANARIŲJŲ SILICIO KMOP TRANZISTORIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ YPATUMAI 

41

p 

2.10 pav. Si plokštelė, atlikus lokalų oksidavimą 

U tipo kombinuotosios izoliacijos technologinių procesų se-
kos pavyzdys parodytas 2.11 ir 2.12 paveiksluose. Po pirmosios 
fotolitografijos ir Si3N4 ėsdinimo, kaip ankstesniu atveju, ėsdina-
mas plonas 20–40 nm SiO2 buferiniame tirpale ar chloro plaz-
moje. Po to 0,5–0,8 µm gylyje išėsdinami U tipo grioveliai, nau-
dojant anizotropinį reakcinį-plazminį būdą (2.11 pav.). Vėliau, 
pašalinus fotorezistą minėtais būdais, pvz: deguonies plazmoje 
vykdomas terminis oksidavimas, kai temperatūra – itin aukšta 
(1100 ºC), kad gautume ploną 10–20 nm SiO2 sluoksnį ant išės-
dintų Si U tipo sienelių, kurios kiek užapvalėja dėl elastinių Si 
savybių, esant aukštai temperatūrai. 

Po to atliekamas cheminis nusodinimas iš dujinės fazės, pa-
naudojant monosilano ir deguonies cheminės reakcijos produktus. 
Šiuo metodu galima nusodinti dielektrinį sluoksnį, kai padėklo 
temperatūra – tik 150–250 °C, ir užpildyti storu 0,5–1,0 µm ok-
sidu U tipo griovelius, kurių plotis yra maždaug dvigubai dides-
nis nei storo oksido, t. y. apie 1,0–2,0 µm. Padengus dielektriko 
sluoksniu, Si plokštelės paviršius būna gana nelygus ir plokštelės 
darbinis paviršius šlifuojamas, poliruojamas, naudojant suspen-
sijas su vis mažesnių matmenų abrazyvais. Po mechaninio poli-
ravimo atliekamas cheminis dinaminis poliravimas – plokštelių 
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paviršius ėsdinamas azoto, fluoro ir acto rūgščių mišiniu. Šis pro-
cesas vadinamas cheminiu-mechaniniu poliravimu arba sutrum-
pintai CMP (angl. Chemical Mechanical Polishing, (CMP). Taip 
gaunamas planarus lygus plokštelės paviršius su izoliacijos sriti-
mis (2.12 pav.)

p 

2.11 pav. Si plokštelė po silicio ėsdinimo

p 

2.12 pav. Si plokštelė, suformavus izoliacines sritis 

n ir p sričių (kišenių) formavimas. Antroji fotolitografija 
vykdoma siekiant pašalinti fotorezistą po jo dengimo operacijos 
nuo p laidumo priemaišų įterpimo sričių (p kišenių), kuriose bus 
formuojami NMOP tranzistoriai. NMOP tranzistoriaus p tipo ki-
šenei legiruoti taikoma boro jonų implantacija, naudojant 100–
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200 keV energiją ir 1×1013 cm-2 dozę, o po to fotorezisto plėvelė 
pašalinama.

Analogiškai prieš tai buvusiai fotolitografijai trečiosios fo-
tolitografijos metu fotoreziste padaromos angos būsimų PMOP 
tranzistorių n laidumo kišenėms. Po to į silicio plokštelę implan-
tuojami fosforo jonai. Parenkama tokia jonų energija, kad jie ne-
prasiskverbtų per storą 0,5 µm SiO2 dielektriko sluoksnį, tačiau 
prasiskverbtų per ploną 0,02–0,04 µm sluoksnį. Taip legiruoja-
mos PMOP tranzistorių n laidumo kišenės. 

Jonų nueitas kelias medžiagoje vadinamas jonų siekiu. Jonų 
stabdymas – statistinis procesas, jonų trajektorijos yra laužtės 
ir kiekvieno jono skirtingos. Atskirų jonų siekiai statistiškai pa-
siskirstę pagal normalinį dėsnį; jų parametrai – vidutinis siekis R 
ir jo standartinis nuokrypis ΔRp: 

 
2

p
p 2

p p

( )1( ) exp
2

x R
R x

R Rπ
 −

= − 
∆ ∆  

. (2.12)

Praktiškai vartojamas dydis – prasiskverbimo gylis Rp – tai 
didžiausio siekio trajektorijos projekcija į pirminę jono kryptį ir 
atitinkamai jo standartinis nukrypimas ∆Rp. Vykstant jonų im-
plantacijai, legiruojančiųjų atomų koncentracija priklauso nuo le-
giravimo dozės, o jų pasiskirstymo dėsnis — nuo jonų energijos. 
Todėl, žinant jonų energiją, labai svarbu mokėti nustatyti jų pa-
siskirstymą kietajame kūne, t. y. apskaičiuoti jų prasiskverbimo 
gylius.

Implantuotų atomų pasiskirstymo dėsnį lemia vidutinio pra-
siskverbimo gylio pasiskirstymas. Priemaišų pasiskirstymą šiuo 
atveju aprašo Gauso kreivė:

 
2

p
peak

p

1( ) exp
2

x R
N x N

R

  −
 = −   ∆   

, (2.13)
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čia priemaišų koncentracijos maksimumas yra ne paviršiuje, kaip 
difuzijų atveju, bet gylyje x = Rp, o bendras implantuotų priemai-
šų kiekis tūrio vienete, arba legiravimo dozė, esant Gauso pasis-
kirstymui, yra lygi:

 peak p2Q N Rπ= ∆ . (2.14)

Iš (2.14) lygybės gauname Npeak = 0,4Q/∆Rp. Ši lygybė teisinga, 
kai jonų energijos yra 100–200 keV ribose, o didesnėms ener-
gijoms taikomas dvigubas Pearson implantacijos profilis. Antra 
vertus, legiravimo dozė yra jonų srautas, per laiko vienetą kertantis Si 
paviršiaus ploto vienetą, taigi paprastai išreiškiama jonai/cm2.

Prasiskverbimo gylių Rp ir jų standartinių nuokrypių ΔRp 
priklausomybė nuo jonų tipo ir energijos implantuojant į Si pa-
teikta 2.7 lentelėje.

2.7 lentelė. Prasiskverbimo gylių Rp (nm) ir jų standartinių nuokrypių ΔRp 

(nm) priklausomybė nuo jonų tipo ir energijos implantuojant į Si

E, keV
11B+ 31P+ 75As+ 121Sb+

Rp ΔRp Rp ΔRp Rp ΔRp Rp ΔRp

20 78 11 26 9,4 16 3,7 14 2,4
40 161 19 49 16 27 6,2 23 3,8
60 244 27 73 23 38 8,4 31 5,1
80 324 35 98 30 48 10,5 38 6,3

100 398 42 123 35 58 12,5 46 7,4
120 469 48 149 41 68 14,5 53 8,4
140 537 54 175 47 79 16 60 9,5
160 603 60 201 52 89 18 67 10,5
180 665 60 228 57 99 20 74 11,5
200 725 70 254 61 110 22 81 12,5

Kai jonas juda tarsi kanalu, kuriame nesusiduria su atomų 
branduoliais ir kur jį stabdo tik elektronų sąveika, jonų siekiai 
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proporcingi jų greičiams. Ši savybė vadinama kanaliniu efektu. 
Kampas ψ, kuriuo jonas įeina į kanalą, vadinamas kritiniu kam-
pu. Kritinis kampas priklauso nuo kristalinės gardelės tipo ir me-
džiagos, jono energijos ir kristalografinės ašies krypties. Siekiant 
išvengti kanalinio efekto, paprastai pakanka (111) ar (100) orien-
tacijos Si plokšteles pasukti 7° kampu jonų pluošto atžvilgiu arba 
padengti amorfine plėvele Si paviršių, pvz., SiO2 arba Si3N4.

Po jonų implantacijos (2.13 pav.) fotorezistas pašalinamas. 
Kadangi jonų implantacija naudojama tiksliai dozuotam priemai-
šų įterpimui, o difuzija – priemaišų perskirstymui (angl. drive-in), 
tai po jonų implantacijos dažniausiai yra naudojama difuzija. Be 
to, jos metu pašalinami radiaciniai defektai, aktyvuojamos prie-
maišos bei gaunamas reikalingas priemaišų pasiskirstymo profi-
lis ir norimo gylio pn sandūros, pvz., 1–2 µm kišenės. Difuzinis 
atkaitinimas vykdomas esant 1000–1100 °C temperatūrai.

p 

 n implantas  p implantas

Fosforas

2.13 pav. Si plokštelė po fosforo jonų implantacijos 
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2.14 paveiksle pavaizduota silicio plokštelė, implantavus n ir 
p laidumo kišenes ir perskirsčius priemaišas.

Slenkstinių įtampų korekcija. Vienas iš pagrindinių KMOP 
tranzistorių parametrų yra slenkstinė įtampa VTH. Šiuolaikinių 
KMOP tranzistorių VTH įtampa yra 0,1...1,2 V intervale. Norint 
valdyti įtaiso slenkstinę įtampą, paprastai panaudojama implan-
tacija, kuri pakeičia priemaišų koncentraciją dviejų tipų tranzis-
torių kanalo srityse. Paprastai naudojamos dvi implantacijos: po 
vieną NMOP ir PMOP tipui formuoti atskirai. 

p 

 p sritis n sritis

2.14 pav. Si plokštelė, suformavus kišenes

Priemaišų koncentracija NA po užtūra kinta, jos profilis for-
muojamas netolygus, todėl naudotina tokia slenkstinės įtampos 
VTH  formulė: 

 ( )S A f 1
TH FB f

ox ox

2 2
2

qN qQV V
C C

ε φ
φ= + + + , (2.15)

čia VFB – užtūros įtampa puslaidininkio paviršiaus potencialui 
kompensuoti, kad jo reikšmė taptų lygi ϕf  – Fermi potencialui, 
ε

s
 – Si dielektrinė skvarba, Q1 yra implantacijos legiravimo dozė, 

jonais į cm2, Cox – užtūros oksido talpa. 



2.  VIENPOLIŲ PLANARIŲJŲ SILICIO KMOP TRANZISTORIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ YPATUMAI 

47

Ketvirtosios fotolitografijos metu fotoreziste atidaromos an-
gos, per kurias bus atliekama NMOP tranzistoriaus reikiamos 
VTH, pvz., 0,2–1,2 V gauti, jonų implantacija, įterpiant boro prie-
maišas. Implantacijai naudojami 10–50 keV energijos boro jonai 
ir 1–5×1012 cm-2 legiravimo dozės.

Penktoji fotolitografija taikoma PMOP tranzistoriaus VTH 
korekcijai atlikti. Fotoreziste suformuojamos angos virš būsimų 
PMOP tranzistorių ir per jas analogiškai prieš tai vykdytai ope-
racijai atliekama sunkesnių arseno jonų implantacija, kai naudo-
jama didesnė 20–75 keV jonų energija ir panašios 1–5×1012 cm-2 
legiravimo dozės. 

Užtūros formavimas. Atlikus anksčiau aprašytas operaci-
jas, plokštelės yra paruoštos užtūros dielektrikui formuoti. Tai 
ploniausias oksidas visoje KMOP technologijoje – 1,2–10 nm. 
Nanometrinėse technologijose dielektriko reikalaujama dar ma-
žesnio ekvivalentinio storio. Ši operacija turi būti atliekama labai 
kruopščiai, nes tai yra svarbiausia MOP technologinio proceso 
dalis. Nuo užtūros dielektriko kokybės priklauso pagrindiniai 
MOP tranzistorių parametrai. Šio dielektrinio sluoksnio užterš-
tumas ir defektai sukelia krūvių koncentracijos tūryje ir pavir-
šiuje, pramušimo įtampos, dielektrinės skvarbos ir kitus defek-
tus. Taigi terminis SiO2 auginamas sausame deguonyje, nes dėl 
lėtesnio augimo tiksliau kontroliuojamas jo storis ir gaunamas 
mažesnis defektų tankis (2.8 pav.).

Užauginus plonąjį užtūros SiO2 sluoksnį, Si plokštelės pavir-
šius padengiamas polikristaliniu siliciu, kuris gaunamas kontro-
liuojama silano pirolize. Reakcijos vykdomos žemo slėgio che-
minio nusodinimo iš garų fazės sistemose (angl. Low Pressure 
Chemical Vapor Deposition, (LPCVD). Šiose sistemose polikris-
talinis silicio sluoksnis gaunamas esant 600–650 °C temperatūrai 
ir 25–150 Pa slėgiui. Auginimo greitis gaunamas apie 10–20 nm/
min. Jo storis yra 0,3–0,8 µm. 
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Šeštosios fotolitografijos metu fotorezistas paliekamas tose 
srityse, kur bus KMOP tranzistorių užtūros. Užtūros fotolito-
grafija yra pati preciziškiausia, nes užtūros ilgis yra mažiausias 
elemento matmuo (MM) visoje KMOP technologijoje, o jos tap-
dinimas turi būti mažesnis nei 0,1–0,2 MM.

Po to atliekamas polikristalinio silicio plazminis-cheminis 
ėsdinimas sieros heksafluorido (SF6) ir helio (He) dujose apyti-
kriai 100 nm/min. greičiu, o selektyvumas SiO2 ir AZ1350J foto-
rezisto atžvilgiu atitinkamai yra lygus: Si/SiO2 = 20 ir Si/AZ1350J 
= 40. Puslaidininkinė plokštelė po polikristalinio silicio ėsdini-
mo pavaizduota 2.15 paveiksle.

Santakų ir ištakų palegiravimas. Septintoji fotolitografija 
yra skirta PMOP tranzistorių sričiai pridengti fotorezistu, nes 
po jos vykdomas NMOP tranzistoriaus santakos / ištakos sričių 
palegiravimas (angl. Lightly Doped Drain / source, (LDD). Šis 
5×1013–5×1014 cm-2 dozės palegiravimas 10 keV energijos fosforo 
jonais yra būtinas, siekiant sumažinti karštųjų krūvininkų efek-
tus ir padidinti tranzistoriaus pramušimo įtampą. 

 n sritis

p 

 p sritis

 n  p

2.15 pav. Silicio plokštelė suformavus užtūras
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Tolimesnės, aštuntosios, fotolitografijos paskirtis yra pri-
dengti prieš tai buvusią atvirą NMOP tranzistoriaus santakos / 
ištakos sritį, nes po jos vykdomas PMOP tranzistoriaus santakos 
ir ištakos silpnas palegiravimas boro jonų implantacija per foto-
reziste suformuotas angas. Dozė yra lygi 5×1013 cm-2, o boro jonų 
energija – 10 keV. 

Septintoji ir aštuntoji fotolitografijos yra palyginti netiks-
lios, nes reikia sutapdinti bent dalį izoliacinės srities, skiriančios 
NMOP nuo PMOP tranzistorių, t. y. reikalaujamas tapdinimo 
tikslumas, daugiau kaip 10 kartų mažesnis nei užtūros, o tapdini-
mo paklaidos gali siekti ir 1 µm.

Užtūros šoninio dielektriko formavimas. Plokštelės paviršius 
dengiamas 0,3–0,5 µm storio SiO2 sluoksniu. Iš jo bus formuo-
jamas KMOP tranzistorių užtūrų šonų (angl. sidewall spacer) 
dielektriko sluoksnis, kuris atskirs užtūrą nuo stipriai legiruotų 
ištakos ir santakos sričių. Dengimas vykdomas esant žemai tem-
peratūrai, cheminio nusodinimo iš dujinės fazės būdu, panaudo-
jant monosilano ir deguonies cheminės reakcijos produktus, kai 
padėklo temperatūra yra tik 150–250 °C. Po to atliekamas jo 
anizotropinis plazminis ėsdinimas. Pvz., naudojant C3F8–C2H4 
reagentą, SiO2 ėsdinimo greitis yra 70 nm/min. 

Po plazminio ėsdinimo polikristalinio silicio šonuose lieka 
dalis nenuėsdinto SiO2 sluoksnio, kuris atskirs užtūrą nuo būsi-
mos santakos / ištakos ominių kontaktų. Si plokštelė po užtūrų 
šoninio dielektriko formavimo pavaizduota 2.16 paveiksle. Ši 
technologinių operacijų seka, kai, nenaudojant fotolitografijos, 
gauname siaurą dielektriko sritį, dar vadinama aštuntuoju sa-
vaiminiu procesu. Šoninio dielektriko plotis yra kiek mažesnis 
(20–30 %) nei jo aukštis.
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 n sritis  p sritis

 n  p

 p- implantas  n- implantas

p 

2.16 pav. Silicio plokštelė, suformavus užtūrų šoninį dielektriką 

Galutinis santakos ir ištakos suformavimas. Devintosios fo-
tolitografijos metu fotorezistas paliekamas virš būsimo PMOP 
tranzistoriaus sričių, o pro fotoreziste atidengtą NMOP tranzis-
torių n+ priemaišomis yra legiruojamos ištakos ir santakos sritys 
arseno (As) jonais, kurių energija yra 75–150 keV ir dozės lygios 
2–8×1015 cm-2.

Dešimtoji fotolitografija yra analogiška devintajai, bet skirta 
p+ priemaišomis legiruoti PMOP tranzistoriaus ištakos (santa-
kos) sritis mažesnės 10–20 keV energijos ir 2–8×1015 cm-2 dozės 
boro jonų implantacija. Šios fotolitografijos taip pat gali būti ne-
tikslios, kaip ir septintoji ir aštuntoji fotolitografijos, nes reikia 
sutapdinti fotorezisto kraštą bent ant dalies izoliacinės srities, 
skiriančios NMOP nuo PMOP tranzistorių, t. y. reikalaujamas 
tapdinimo tikslumas yra daugiau kaip 10 kartų mažesnis, nei už-
tūroms, o tapdinimo paklaidos gali siekti ir 1 µm.

Nuėmus fotorezistą, vėl yra atliekamas plokštelės atkaitini-
mas, kurio tikslas, kaip ir ankstesnių atkaitinimų, – radiacinių 
defektų pašalinimas, priemaišų aktyvacija ir galutinis pn sandū-
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ros gylio gavimas. Jis vykdomas 30–40 minučių, esant 900 °C 
temperatūrai, difuzijos krosnyse, neutralioje atmosferoje.

Si plokštelė po suformuotų santakų ir ištakų atkaitinimo pa-
vaizduota 2.17 paveiksle.

p 

 n sritis  p sritis

 n  p p+  p+  n+  n+

2.17 pav. Si plokštelė, suformavus santakas ir ištakas

Ominių kontaktų suformavimas. Aukštos kokybės kontaktai 
gaunami naudojant daugiasluoksnes metalų sistemas, kai dengia-
mi 2–4 sluoksniai, kurių kiekvienas turi savo funkciją. 

Apatiniam kontaktiniam sluoksniui naudojami metalai arba 
jų lydiniai, turintys mažą varžą, gerą adheziją su Si, SiO2 ir ominį 
kontaktą su Si. Šias savybes gerai atitinka metalų silicidai. Esant 
aukštoms temperatūroms, silicis reaguoja su daugeliu metalų, su-
darydamas silicidus (TiSi2, CoSi2). Silicidai suderinami su poli-
kristaliniu siliciu ir yra chemiškai bei termiškai stabilūs. 

Viršutinis sluoksnis formuojamas iš metalo (Al, Cu, Au), tu-
rinčio mažą specifinę varžą ir gerai besiderinančio su pirmuoju 
sluoksniu. Jei pirmasis ir antrasis sluoksniai blogai suderinami, 
tuomet tarp jų formuojamas trečiasis – barjerinis sluoksnis. 
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Kadangi viršutinis metalų sluoksnis dažniausiai dengiamas 
dulkinant medžiagą jonų bombardavimo būdu, todėl nusodinami 
sluoksniai netolygiai padengia reljefišką nelygų paviršių. Siekiant 
išvengti šio defekto naudojami vadinamieji „kaištiniai“ metalai 
(angl. plug metals), kurie nusodinami juos termiškai išgarinant. 
Tokio metalo pavyzdžiu gali būti volframas (W), kuris gauna-
mas iš volframo fluorido (WF6) dujų, jas veikiant vandeniliu (H2), 
esant 300–800 °C temperatūrai.

Dažnai KMOP struktūros kontaktams naudojama tokia dau-
giasluoksnė sistema: TiSi2 – ominis kontaktas su Si puslaidinin-
kiu, TiN – barjerinis sluoksnis, W – „kaištinis“ metalo sluoksnis, 
Al – viršutinis mažos specifinės varžos metalo sluoksnis.

100 nm storio Ti sluoksnio plėvelė gaunama dulkinant me-
džiagą jonų bombardavimo būdu. TiSi2 sluoksnis yra gaunamas 
iš 100 nm Ti sluoksnio, pakaitinus jį 1 minutę azoto (N2) aplinko-
je, esant 600 °C temperatūrai. Kai temperatūra siekia 600 °C, Si 
reaguoja su plonu Ti sluoksniu prie Si ir susidaro TiSi2 sluoksnis, 
o N2 aplinkoje iš likusio Ti sluoksnio gaunamas titano nitridas 
(TiN2). 

Suformavus TiSi2 ominį kontaktą, atliekama tiksli vienuo-
liktoji ištakų, santakų ir polikristalinio silicio užtūrų kontaktų 
fotolitografija angoms, per kurias bus ėsdinamas TiN sluoksnis, 
išėsdinti. Plonas TiN sluoksnis ėsdinamas amoniako peroksido 
tirpalu (NH4OH:H2O2:H2O), kurio sudėtis atitinkamai yra 1:1:5. 
Šis ėsdiklis pasižymi dideliu selektyvumu TiSi2 ir SiO2 atžvilgiu, 
o jo ėsdinimo greitis, esant 60 °C temperatūrai, yra apie 50 nm/
min. 

Si plokštelė po TiN ėsdinimo santakų, ištakų ir užtūrų kon-
taktams pavaizduota 2.18 paveiksle.

Pirmoji metalizacija. Plokštelės paviršius dengiamas pir-
muoju tarpsluoksniniu dielektriku iš silicio oksido ir legiruojan-
čių priemaišų cheminių junginių, kurie vadinami silikatiniais sti-
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klais. Dažnai kaip tarpsluoksninis dielektrikas yra naudojamas 
boro-fosforosilikatinis stiklas (B2O3)l(P2O5)m(SiO2)n  (angl. 

p 

 n sritis  p sritis

 n  p p+  p+  n+  n+

2.18 pav. Si plokštelė po TiN ėsdinimo santakų, ištakų ir užtūrų kontaktams

borophosphosilicate glass, (BPSG). 1 µm storio BPSG sluoksnis 
gaunamas žemame slėgyje, chemiškai nusodinant iš dujinės fa-
zės per trumpą laiką – apie 5–10 min. Po visų ankstesnių opera-
cijų plokštelės paviršius būna nelygus, todėl vykdomas, kaip ir U 
tipo izoliacijos sričių formavimo metu, vadinamasis CMP chemi-
nio-mechaninio poliravimo procesas, kai plokštelės šlifuojamos, 
poliruojamos naudojant suspensijas su vis mažesnių matmenų 
abrazyvais, o po to atliekamas cheminis-dinaminis poliravimas, 
kai plokštelių paviršius ėsdinamas azoto, fluoro ir acto rūgščių 
mišiniu. Tokiu būdu planarizuojamas BPSG sluoksnio paviršius. 

Si plokštelė po BPSG cheminio-mechaninio poliravimo pa-
vaizduota 2.19 paveiksle.

Dvyliktosios fotolitografijos metu fotoreziste suformuoja-
mos angos virš ištakos, santakos ir užtūros kontaktinių sričių 
(2.20 pav.). Po to atliekamas BPSG sluoksnio plazminis ėsdini-
mas, dažniausiai naudojant C4F8/CO/Ar/O2 reagentus. Šio ėsdini-
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mo selektyvumas TiN ir fotorezisto atžvilgiu yra didelis ir lygus 
atitinkamai 30 ir 50.

Pašalinus fotorezistą, plokštelės paviršių dengia 50 nm storio 
TiN barjeriniu sluoksniu ir 200 nm storio W kaištiniu sluoksniu 
aprašytais būdais. Vėl atliekamas CMP procesas, cheminis-me-
chaninis poliravimas, ir nuo plokštelės paviršiaus pašalinami W 
ir TiN sluoksniai, paliekant juos tik SiO2 išėsdintose tranzistorių 
elektrodų (kontaktų) angose. Po CMP gautas lygus paviršius den-
giamas 0,5 µm storio pirmojo metalo aliuminio (Al) sluoksniu, 
taip pat dulkinant jonų bombardavimu. 

p 

 n sritis  p sritis

 n  p p+  p+  n+  n+

2.19 pav. Si plokštelė, atlikus BPSG sluoksnio cheminį-mechaninį poliravimą
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p 

 n sritis  p sritis

 n  p p+  p+  n+  n+

2.20 pav. Si plokštelė su angomis fotorezisto ištakos,  
santakos ir užtūros kontaktinėse srityse

KMOP integrinių grandynų integracijos laipsnį, jų technolo-
ginius etapus daugiausia lemia sujungimų tankis. Norint tai pa-
siekti, reikia siaurinti metalizacijos takelius ir mažinti atstumus 
tarp jų. 

Tryliktosios arba pirmosios metalizacijos fotolitografijos 
metu fotoreziste formuojamos 0,1–1,0 µm angos tose srityse, kur 
bus ėsdinamas pirmasis aliuminio sluoksnis. Angų plotį lemia 
fotolitografijos skiriamoji geba ir ėsdinimo būdas. Taigi siaurus 
metalizacijos takelius reikia ėsdinti anizotropiškai. Dažniausiai 
aliuminis ir jo lydiniai ėsdinami reakciniu-plazminiu būdu chlo-
ro arba bromo turinčiose anglies tetrachlorido (CCl4) arba boro 
chlorido (BCl3) dujų planariniuose reaktoriuose. Pvz, esant CCl4/
O2 mišiniui, Al ėsdinimo greitis yra 150 nm/min., o selektyvu-
mas fotorezisto atžvilgiu yra 3 (2.21 pav.). 
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p 

 n sritis  p sritis

 n  p p+  p+  n+  n+

2.21 pav. Si plokštelė po pirmosios Al metalizacijos fotolitografijos, kai fotorezistas dar 
nepašalintas

Antroji metalizacija. Technologinės operacijos kartojamos, 
kaip ir formuojant pirmąją aliuminio metalizaciją. Plokštelė den-
giama antruoju tarpsluoksniniu BPSG dielektriku, kurio storis 
yra 1 µm, ir vėl chemiškai-mechaniškai poliruojama. Po to ketu-
rioliktosios arba kontaktų antrajai metalizacijai fotolitografijos 
metu išėsdinamos tarpsluoksniniams kontaktams būtinos angos 
ir padengiamos TiN ir W sluoksniais, kurie taip pat yra poliruo-
jami. Išlygintus paviršius padengus antruoju Al sluoksniu, vyk-
doma penkioliktoji, arba antrosios metalizacijos, fotolitografija, 
kurios metu suformuojami antrosios metalizacijos sujungimai. Jų 
MM didesnis nei pirmosios metalizacijos ir lygus 0,5–2,0 µm. 

Atlikus reikiamus sujungimus, jau galima pasyvuoti integri-
nį grandyną. Naudojamas dielektrinių sluoksnių, pvz., SiO2 arba 
Si3N4 1,0–1,5 µm, nusodinimas aukšto dažnio žemos tempera-
tūros plazmoje. Galiausiai atliekamas cheminis-mechaninis po-
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liravimas. Si plokštelė po Si3N4 pasyvacijos ir CMP pavaizduota 
2.22 paveiksle.

p 

 n sritis  p sritis

 n  p p+  p+  n+  n+

2.22 pav. Si plokštelė po Si3N4 pasyvacijos

Paskutinė, šešioliktoji, arba pasyvacijos, fotolitografija nau-
dojama integrinių grandynų išvadams ir įvairių tęstinių kompo-
nentų kontaktams atidaryti. Ji yra netiksli, nes formuojamos kon-
taktinės angos yra 50–100 µm dydžio. Vėliau atliekami įvairūs 
elektriniai matavimai, vykdomi testai ir kitos baigiamosios mi-
kroschemų gamybos operacijos (surinkimo, korpusavimo, ban-
dymų ir kt.), kurių mes šiame leidinyje nenagrinėsime.
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3.  dvipolių TranzisTorių 
gamyBos Technologinės 
seKos 

Paprastai silicio dvipolių tranzistorių gamybos technologinės 
sekos gerokai skiriasi nuo vienpolių MOP tranzistorių gamybos 
technologinių sekų ir dažniausiai yra ilgesnės, nes reikia sufor-
muoti didesnį kiekį skirtingų legiruojamų sričių. Pvz., greitavei-
kių n+pn tranzistorių technologijose yra formuojamas paslėptasis 
n+ tipo sluoksnis kolektoriaus varžai sumažinti arba subkolek-
torius, auginamas epitaksinis n tipo sluoksnis, kombinuotosios 
dielektrinės arba sandūrinės izoliacijos gilus p+ tipo sluoksnis, 
gilus n+ tipo kolektorius, susijungiantis su paslėptuoju sluoksniu 
ir sumažinantis jo varžą, bazės p tipo laidumo sluoksnis ir jos 
pasyvinei varžai sumažinti p+ laidumo sritys, ir galiausiai n+ 
tipo emiteris (3.1 pav.).

3.1 pav. Planarinio epitaksinio tranzistoriaus pjūvis

Emiterio legiravimas yra pati atsakingiausia technologinė 
operacija visoje dvipolių tranzistorių gamybos technologijoje, 
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nes jos metu gaunami pagrindiniai elektriniai tranzistoriaus pa-
rametrai: projektinis stiprinimo koeficientas, emiterio-bazės ir 
emiterio-kolektoriaus pramušimo įtampos, reikiamas bazės sto-
ris ir aktyvinė jos varža, o tai iš esmės lemia dažnines tranzisto-
riaus savybes.

Metalizacijos ir pasyvacijos formavimo technologinės sekos 
ir operacijos praktiškai yra tos pačios kaip ir KMOP technologijų 
(žr. 2 skyrių). 

Toliau apžvelgsime n+pn tranzistorių technologinius etapus, 
taikant planarinę epitaksinę technologiją ir sandūrinę izoliaciją. 
Nenaudosime gilaus kolektoriaus ir bazės p+ palegiravimo ir 
technologinę seką sutrumpinsime 2 fotolitografijomis ir 2 legi-
ravimais (3.2 pav.). Jie yra tokie: silicio plokštelės parinkimas, 
paslėptojo sluoksnio formavimas, silicio epitaksinio sluoksnio 
auginimas, sandūrinė tranzistorių izoliacija, tranzistoriaus ba-
zės formavimas, emiterio ir kolektoriaus n+ sričių formavimas, 
kontaktinių angų fotolitografija, pirmoji aliuminio metalizacija, 
pasyvacija.

3.2 pav. n+pn planarinio epitaksinio tranzistoriaus be gilaus kolektoriaus pjūvis

Tokioje technologijoje yra tik 7 fotolitografijos: 1 – paslėpto-
jo sluoksnio, 2 – sandūrinės izoliacijos, 3 – bazės, 4 – emiterio ir 
kolektoriaus n+ sričių, 5 – kontaktinių angų, 6 – pirmoji aliumi-
nio metalizacija, 7 – pasyvacija.
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Fotolitografijų, terminio oksido ir kitų dielektrikų dengimo 
bei metalizacijos technologinės operacijos aprašytos 2 skyriuje. 
Šiame skyriuje išskirsime būdingus dvipolių tranzistorių techno-
loginius procesus: paslėptojo sluoksnio formavimą, epitaksinio 
sluoksnio auginimą, sandūrinę izoliaciją, tranzistoriaus bazės, 
emiterio ir kolektoriaus n+ sričių legiravimą.

3.1 lentelėje yra būdingi dvipolių tranzistorių legiruotų sričių 
parametrai, o 3.3 paveiksle – priemaišų profilis ir gylis.

Silicio plokštelės parinkimas. Silicio plokštelės kristalogra-
finės gardelės orientacija (100) ar (111) dvipoliams tranzistoriams 
nesvarbi, nes pn sandūros formuojamos didesniuose gyliuose ir 
tranzistoriaus srovės, veikos įtampos yra tūrinės, o ne pavirši-
nės, kaip MOP tranzistoriams. Sumažėję reikalavimai ir savitajai 
plokštelės varžai ρ, kuri tipiškai yra lygi 10 W×cm.

3.1 lentelė. Dvipolių tranzistorių legiruotų sričių parametrai

Sritis Paviršinė varža, 
Ω/□ Sandūros gylis, µm Koncentracija, cm-3

Paslėptasis sluoksnis 20...50 1,0...3,0 1...8×1019

Epitaksija 2...5×103 Xe = 1,0...5,0 5...10×1015

Sandūrinė izoliacija 5...10 Xe + 1,0 1019

Bazė 200...500 0,4...1,5 0,5...5×1018

Emiteris 2...10 0,2...0,8 1...10×1020

Bazės p+ 50...75 0,5...2,0 1...5×1019

Gilus kolektorius 2...10 Xe 1...10×1020
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3.3 pav. n+pn planarinio epitaksinio tranzistoriaus priemaišų profilis emiteryje, bazėje, 
kolektoriuje ir paslėptame sluoksnyje

Paslėptojo sluoksnio formavimas. Nuvalius 2 skyriuje apra-
šytais būdais silicio plokštelės paviršių, vykdomas terminis oksi-
davimas drėgno deguonies atmosferoje, esant 1100 ºC temperatū-
rai, legiravimo kaukei gauti. SiO2 storis paprastai yra 0,5...1,0 µm. 
Oksidavimo trukmė apskaičiuojama, pvz., remiantis literatūros 
([3, 5 ar 7], 2.8 pav.) duomenimis. Po to vykdoma pirmoji paslėp-
tojo sluoksnio fotolitografija ir lokaliai ėsdinamas SiO2 sluoks-
nis. Pašalinus fotorezistą, formuojamas paslėptasis n+ sluoksnis: 
į 1...3 mm gylį dažniausiai įterpiamos arseno priemaišos, esant 
1000...1050 ºC temperatūrai apie 5 ir daugiau minučių, kad gau-
tume paviršinę varžą Rs apie 25...30 W/□, o priemaišų koncentra-
cijos kinta 1...5×1019 cm-3. Po to SiO2 sluoksnis nuėsdinamas nuo 
visos plokštelės. 

Silicio epitaksinio sluoksnio auginimas. Epitaksija reiškia vie-
nos kristalinės medžiagos atomų orientuotą augimą ant kitos me-
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džiagos. Jeigu augantis sluoksnis ir padėklas savo chemine sudė-
timi nedaug skiriasi, procesas vadinamas autoepitaksija, kaip ir 
mūsų atveju, pvz., silicio sluoksnis ant silicio plokštelės. Jei padė-
klo medžiaga yra kitokios cheminės sudėties negu auginamasis 
sluoksnis, tada procesas vadinamas heteroepitaksija, pvz., silicio 
auginimas ant A12O3 padėklo arba SiGe auginimas ant silicio. 
Epitaksijos metu užaugintas sluoksnis paprastai kartoja padėklo 
kristalinės gardelės struktūrą.

Pagal pradinės medžiagos agregatinę būseną procesai skirs-
tomi į tris grupes: dujinę epitaksiją, kai pradinės medžiagos rea-
guoja dujinėje būsenoje; skystinę epitaksiją, kai medžiaga nusė-
da, rekristalizuodamasi iš lydalo ir molekulinę epitaksiją, kuri 
vyksta vakuume iš molekulių pluošto. 

Ploniausius sluoksnius iki vienetų ar dešimčių nm galima 
gauti molekuline epitaksija esant 500–800 ºC temperatūrai. Tai 
iš esmės medžiagų garinimo būdas. 

Klasikinį būdą, dujinę epitaksiją, dažniausiai naudoja 
1–5 mm storio sluoksniams užauginti, esant 1000–1250 ºC tem-
peratūrai, atmosferiniame arba mažesniame 80–200 torų slėgyje 
iš silicio chlorido ir vandenilio (3.1) arba silano skilimo cheminės 
reakcijos (3.2):

 4 2SiCl +2H Si +4HCl↔ ↓ ↑ , (3.1)

 4 2SiH Si +2H→ ↓ ↑ . (3.2)

Ant plokštelės užauginamas 1–5 µm storio, n tipo arsenu le-
giruotas ND = 5×1015–1016 cm-3 epitaksinis sluoksnis. Jo storis ir 
priemaišų koncentracija priklauso nuo tranzistorių reikalaujamų 
pramušimo įtampų. Skaitmeniniams ir greitaveikiams analogi-
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niams dvipoliams integriniams grandynams jis yra plonesnis – 
1–2,5 µm, o analoginiams integriniams grandynams, kai naudo-
jamos aukštesnės 10–15 V maitinimo įtampos, gali būti ir 10 µm.

Sandūrinė tranzistorių izoliacija ir kolektoriaus srities for-
mavimas. Po cheminio valymo termiškai oksiduojame plokšte-
lę, kad gautume 0,5–0,8 µm storio oksido sluoksnį ir antrosios 
fotolitografijos metu ėsdiname angas, kur bus atliekama dviejų 
stadijų boro difuzija. Pirmoji boro difuzija – priemaišų įterpimas, 
esant 1100 ºC temperatūrai 10 minučių, o antroji – priemaišų per-
skirstymas, esant 1200 ºC temperatūrai sauso deguonies atmos-
feroje. Antrosios stadijos trukmė apskaičiuojama taip, kad boro 
priemaišos prasiskverbtų per visą epitaksinio sluoksnio storį ir 
dar apie 0,5–1 µm. Tokiu būdu n laidumo kolektorinė sritis izo-
liuojama p+ laidumo sritimis. 

Tranzistoriaus bazės formavimas. Auginamas terminis ok-
sidas apie 0,3–0,5 mm storio. Trečioji arba bazės fotolitografija 
naudojama tranzistoriaus bazės langui okside atidaryti, per kurį 
atliekamas legiravimas boro priemaišomis terminės difuzijos ar 
jonų implantacijos būdu. Naudojant boro jonų implantaciją, nebū-
tina ėsdinti silicio oksido. Apskaičiavus didesnę energiją, galima 
„prašauti“ šį oksido sluoksnį, suformuojant priemaišų koncentra-
cijos maksimumą silicyje giliau, po SiO2 sluoksniu, pvz., 200 keV 
energijos boro jonų siekiai yra 0,725 mm (žr. 2 skyriaus 2.7 lentelę 
ir formules 2.12–2.15). Be to, toks būdas sumažina defektus Si 
paviršiuje, nes paviršius implantacijos metu yra pridengtas ok-
sidu. 

Bazės sluoksnio siektini orientaciniai parametrai: gylis – 
0,4–1,5 mm, paviršinė varža Rs – apie 200–500 W/□, kai priemai-
šų koncentracijos kinta 0,5–5,0×1018 cm-3. Boro difuzija vykdoma 
taip pat dviem etapais. Antrosios bazės stadijos metu bazės srity-
je išaugęs oksido sluoksnis nuėsdinamas, nes jame yra daug boro 
priemaišų.
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Emiterio ir kolektoriaus n+ sričių formavimas. Iš pradžių 
vėl termiškai oksiduojame plokštelę, kad gautume 0,25–0,4 mm 
storio SiO2. Ketvirtosios arba emiterio fotolitografijos metu for-
muojami langai emiterio ir kolektoriaus n+ sritims. 

 Emiterio sandūra gaunama vienstadijinę fosforo arba arseno 
difuziją atliekant oksiduojančioje arba ne aplinkoje, nuo kelias-
dešimt iki keliolikos minučių esant 900–1100 ºC temperatūrai. 
Seklioms 0,2–0,5 µm emiterio sandūroms gauti geriausiai tinka 
arseno jonų implantacija arba arseno difuzija iš polikristalinio si-
licio, legiruoto As. Difuzijos metu maksimali n+ priemaišų kon-
centracija, kurios vertes apriboja P, As ribinis tirpumas silicyje, 
esant tam tikrai temperatūrai, pvz., 1000–1100 ºC, atitinkamai 
yra lygi apie 1,2×1021 ir 2×1021 cm-3.

Kontroliuojami svarbiausi trys difuzinių sluoksnių parame-
trai: p-n sandūros gylis Xj, µm, paviršinė varža Rs, W/□ ir pavir-
šinė priemaišų koncentracija N0, cm-3. 

Technologijoje yra du priemaišų pasiskirstymo dėsniai: difu-
zijos procesas iš baigtinio priemaišų šaltinio ir difuzijos procesas 
iš begalinio šaltinio. Difuzijos procesas iš baigtinio priemaišų 
šaltinio vyksta tuomet, kai visos priemaišos yra labai ploname 
paviršiniame sluoksnyje ir priemaišų pasiskirstymas yra Si:

 
2

( , ) exp
4

Q xN x t
DtDtπ

 
= − 

 
, (3.3)

čia N(x,t) – priemaišų koncentracija gylyje x, laiko momentu t; 
Q – pradinis priemaišų kiekis šaltinyje arba pradinė paviršinė 
priemaišų koncentracija; D – priemaišų difuzijos koeficientas. 
Difuzijos koeficiento priklausomybė nuo temperatūros yra nusta-
toma (3.4 pav.) eksperimentiškai, o teoriškai aprašoma taip:
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−
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čia D0 – koeficientas, priklausantis nuo puslaidininkio ir difun-
duojančios priemaišos tipo, kristalografinės orientacijos, jau 
esančių priemaišų koncentracijos ir matuojamas cm2/s; Ea – difu-
zijos proceso aktyvacijos energija, matuojama eV, k – Bolcmano 
konstanta; T – absoliuti temperatūra, K. Difuzijos koeficientai D0 
bei aktyvacijos energijos Ea skirtingiems puslaidininkiams pa-
teiktos 3.2 lentelėje.

3.2 lentelė. Difuzijos koeficientai D0 ir aktyvacijos energijos EA

si B in as sb p vienetai
D0 560 1,0 1,2 9,17 4,58 4,7 cm2/s
Ea 4,76 3,5 3,5 3,99 3,68 3,68 eV

Difuzinės pn sandūros gylis apskaičiuojamas:

 j 0 B2 ln( / )X Dt N N= ⋅ , (3.5)

čia NB – pradinė priemaišų koncentracija plokštelėje. Vykdant 
emiterio difuziją, tai yra bazės koncentracija. Kai x = 0, apskai-
čiuojama paviršinė priemaišų koncentracija, kuri yra lygi:

 0
QN
Dtπ

= . (3.6)

Praktiniuose skaičiavimuose pn sandūros gylį galime ap-
skaičiuoti taip:

 j 6X Dt≈ . (3.7)

Kylant temperatūrai, taškinių defektų skaičius kristale didėja 
kartu su difuzijos koeficientu. Difuzijos koeficientas mažėja, kai 
priemaišų koncentracija didėja.
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Difuzijos procesas iš begalinio šaltinio su pastovia difuzijos 
priemaišų paviršine koncentracija N0 aprašomas lygtimi:

 0( , )
2

xN x t N erfc
Dt

= , (3.8)

čia erfc – papildoma paklaidų funkcija lygi:

 
221erfc y e dα α

π
−= − ∫ . (3.9)
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3.4 pav. Priemaišinių atomų silicyje difuzijos koeficientų temperatūriniai  
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Skaičiavimuose galima naudoti aproksimaciją:

 
2

exp 0,3
2 2

x xerfc
Dt Dt

  ≈ − +     
. (3.10)

Šiuo atveju pn sandūros gylis apskaičiuojamas taip:
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 0
j

B

2 ln 0,3NX Dt
N

 
= −  

 
. (3.11)

Priemaišų paviršinė koncentracija nustatoma išmatavus pa-
viršinę varžą, pn sandūros gylį ir žinant priemaišų pasiskirstymo 
dėsnį difuziniame sluoksnyje. Paprastai priemaišos pasiskirsto 
pagal Gauso dėsnį bazės sluoksnyje, o pagal erfc dėsnį – emiterio 
sluoksniuose. Todėl paviršinė koncentracija paprastai nustatoma 
remiantis šiais dėsniais.

Pirmiausia apskaičiuojame vidutinį lyginamąjį sluoksnio lai-
dumą:

 ( ) ( )
j

s j 0

1
X

Bq x N x N dx
R X

σ m= = −  ∫ , (3.12)

čia q – elektrono krūvis; μ(x) – pagrindinių krūvininkų judrumas 
difuziniame sluoksnyje, priklausantis nuo koncentracijos; NB – 
priemaišų koncentracija silicio sluoksnyje, į kurį vyksta difuzija.
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3.5 pav. Krūvininkų judrumo silicije priklausomybė nuo koncentracijos

Pagrindinių krūvininkų judrumo priklausomybė nuo kon-
centracijos, kai aplinkos temperatūra lygi 300 K, yra pavaizduota 
3.5 paveiksle. Naudojantis gautais duomenimis ir (3.12) išraiška, 
galima rasti paviršinę priemaišų koncentraciją N0. Kadangi skai-
čiavimas gana sudėtingas, tai paprastai naudojamasi iš anksto 
apskaičiuotomis paviršinės koncentracijos N0 priklausomybėmis 
nuo vidutinio sluoksnio laidumo σ, priemaišų tipo, pasiskirstymo 
dėsnio ir priemaišų koncentracijos silicyje NB. Tai vadinamosios 
Irvino kreivės, dalis jų parodyta 3.6 paveiksle.

Dvipoliuose npn tranzistoriuose dėl difuzijos koeficiento 
priklausomumo nuo priemaišų koncentracijos, formuojant emi-
terį didelės koncentracijos apie 1021 cm-3 fosforo difuzija, mažos 
koncentracijos bazės sritis po emiteriu pagilėja 0,2–0,4 mm. Šis 
reiškinys vadinamas „bazės įspaudimu emiteriu“. Praktikoje 
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įspaudimui sumažinti naudojama arseno difuzija arba polikrista-
linis emiteris (3.7 pav.).
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3.6 pav. Irvino kreivės, kai T = 300 K

Vieno ar dviejų polikristalinio silicio sluoksnių techno-
logijos – tai technologijos su legiruojančiaisiais elektrodais. 
Reikalavimai joms: pirmojo ir / arba antrojo tipo elektrodai turi 
būti legiruoti p, p+ tipo ar n+ tipo priemaišomis ir susitapdinti su 
kontaktų langais. Būtent jos praktikoje plačiausiai taikomos susi-
tapdinančioms ir savaime besiformuojančioms bazės žemaomės 
p+ srities, atstumo tarp jos ir emiterio bei emiterio nanometri-
nėms struktūroms gauti.

Po emiterio difuzijos vykdomi tokie technologiniai procesai: 
kontaktinių angų fotolitografija, pirmoji aliuminio metalizacija ir 
pasyvacija, jeigu sujungimai yra viename lygyje. Daugelio lygių 
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sujungimų technologijos iš esmės nesiskiria nuo aprašytų KMOP 
tranzistorių analogiškų operacijų. 

SiO2 
 

 
 

 

n+ p+ p+
1PS 1PS

2PS

p

3.7 pav. Bazės ir emiterio mikrostruktūros su polikristalinio silicio elektrodais: 1PS ir 
2PS – pirmas ir antras polikristalinio silicio sluoksniai

Taigi dar reikalingos trys fotolitografijos. Po penktosios fo-
tolitografijos kontaktiniai langai atidaromi n+ ir p tipo sritims. 
Jeigu emiterio difuzija ar poimplantacinis atkaitinimas būtų vyk-
domi neoksiduojančioje aplinkoje, tai n+ sričių legiravimo lan-
gai sutaptų su kontaktiniais langais emiteriui ir kolektoriui bei 
kitomis n+ sritimis. Gautume vadinamąjį „pilną emiterį“, kuris 
būdingas seklioms pn+ sandūroms 0,2...0,5 mm. 

Ominiai kontaktai formuojami dengiant viensluoksne meta-
lizacija, 0,5 mm storio aliuminio su 1...1,5 % Si priedais plėvele 
arba naudojami barjeriniai sluoksniai iš platinos, titano ar molib-
deno, panašiai kaip KMOP technologijose. Kontaktiniuose lan-
guose susiformuoja silicidai, pvz., PtSi.

Šeštoji pirmojo Al metalizacijos fotolitografija, septintoji 
pasyvacijos fotolitografija ir tolesnių technologinių operacijų se-
kos praktiškai nesiskiria nuo aprašytų KMOP technologijose (žr. 
2 skyrių).

Taigi išanalizavome dvipolių n+pn tranzistorių gamybos 
technologinius etapus, taikant planarinę epitaksinę technologiją 
ir sandūrinę izoliaciją, panaudojus tik 7 fotolitografijas.
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4.  Technologinių 
procesų modeliavimo 
programinės priemonės 

Naujų puslaidininkinių įtaisų kūrimas reikalauja daug žmogiš-
kųjų išteklių, gamybos procesų kaštų bei laiko sąnaudų. Todėl 
neišvengiamai naudojamos kompiuterinės programos, suteikian-
čios galimybę suprojektuoti puslaidininkinius įtaisus, sumode-
liuoti jų technologinius gamybos procesus ir gautus elektrinius 
parametrus, nenaudojant brangių ir ilgų technologinių gamybos 
eksperimentų.

Technologiniams procesams ir įtaisams modeliuoti gerai tin-
ka Silvaco universitetinis programinių paketų rinkinys TCAD 
OMNI. Šis programinis paketas susideda iš keturių pagrindinių 
programų: Deckbuild, Athena, Atlas ir TonyPlot, kurias trumpai 
apžvelgsime.

Deckbuild yra Silvaco TCAD programinio paketo paprogra-
mių rašymo ir vykdymo aplinka (angl. Runtime Environment). 
Šios programos langas pavaizduotas 4.1 paveiksle. Jis yra su-
darytas iš dviejų dalių: viršutiniame įvesties lange yra rašomos 
Athena ir / arba Atlas paprogramės, o apatiniame vykdymų (angl. 
execution and “extract” information) lange yra stebimi skaičia-
vimų parametrai bei rezultatai. Parašytos paprogramės yra vyk-
domos pasirinkus Deckbuild programos lange Execution→Run 
komandų seką arba paspaudus Run  mygtuką. 

Pastaba: prieš pradedant rašyti paprogrames, būtina nuro-
dyti darbinį katalogą, kuriame bus talpinami visi modeliavimo 
rezultatų bei suformuotų puslaidininkinių įtaisų failai. Tai atlikti 
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galima Deckbuild lange, pasirinkus Edit→Preference→Working 
Directory komandų seką.

Athena programa skirta puslaidininkinių (ir ne tik) įtaisų ga-
mybos technologijoms modeliuoti. Ja galima skaičiuoti epitaksi-
ją, oksidavimą, difuziją, jonų implantaciją, litografiją, ėsdinimą, 
dengimą, metalizaciją ir kitas puslaidininkinių įtaisų gamybos 
technologijas. Taigi brangūs eksperimentai su realiomis plokšte-
lėmis, pakeičiami kompiuteriniu modeliavimu – taip darbas tam-
pa gerokai našesnis, nes atliekami spartūs ir tikslūs visų kritinių 
gamybos žingsnių skaičiavimai, taikant KMOP ir (arba) dvipolių 
Si, SiGe/SiGeC, SiC, SOI, III–V, optoelektronikos ir galios įtaisų 
technologijas. 

4.1 pav. Deckbuild programos langas

Atlas programa skirta modeliuoti įvairių puslaidininkinių, 
optoelektroninių, organinių, lazerinių, feroelektrinių bei kitų 
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įtaisų elektrines, optines bei termines charakteristikas. Atlas 
paprogramės dažniausiai vykdomos gavus Athena modeliavimo 
rezultatus, t. y. jau turint sukurtą projektuojamo įtaiso struktūrą. 
Tačiau ir Atlas programa galima sudaryti norimą struktūrą. Atlas 
programoje projektuojamas įtaisas yra sudalinamas į sritis, ku-
rios aprašomos tokiais parametrais: nurodoma srities medžiaga, 
laidumo tipas, priemaišų koncentracijos ir kiti būtini parametrai. 
Toks metodas yra mažiau tikslus nei atliekant technologinių pro-
cesų sekas, tačiau sutrumpinama skaičiavimų trukmė.

4.2 pav. TonyPlot programos langas
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TonyPlot yra vienmačių (1D) bei dvimačių (2D) vaizdų vi-
zualizavimo programa. Deckbuild programos lange įvykdžius 
Athena ir / arba Atlas paprogrames, gautos puslaidininkinės 
struktūros ir / arba jų elektrinės charakteristikos pavaizduoja-
mos TonyPlot programa. Šios programos langas su KMOP tran-
zistoriais (žr. 5 skyrių) yra pavaizduotas 4.2 paveiksle. TonyPlot 
programa gali pavaizduoti puslaidininkinę struktūrą sudarančias 
medžiagas, priemaišų pasiskirstymą jose, pn sandūrų gylius, 
elektrinių laukų kryptis bei kitus parametrus. Gautų puslaidinin-
kinių struktūrų vaizdai gali būti išsaugoti jpg, bmp, png arba ki-
tais taškinės grafikos formatais. Šioje programoje taip pat galima 
susikurti vaizdavimo nustatymų failą, kuris leis tolimesnių mo-
deliavimų metu gauti vieningus vaizdus (žr. 1, 2 bei 3 priedus). 
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5.  vienpolių planariųjų 
silicio Kmop TranzisTorių 
gamyBos Technologinių 
procesų projeKTavimas ir 
analizė

Vienpolių planariųjų silicio lauko tranzistorių gamybos tech-
nologijos pagal tranzistorių konstrukciją skirstomos į tris pagrin-
dines grupes: n kanalo – NMOP, p kanalo – PMOP ir grandynų 
su jungtiniais, komplementariaisiais tranzistoriais – KMOP, kai 
viename luste yra PMOP ir NMOP tranzistoriai. Išskiriamos ir 
KMOP tranzistorių grandynų technologijos su metalo arba poli-
kristalinio silicio užtūromis. Šiuo metu labiau paplitusios KMOP 
technologijos su savaime susitapdinančiomis polikristalinio si-
licio užtūromis, kurių minimalus matmuo sumažėjo iki 65 nm. 
Trumpesnėms užtūroms formuoti naudotinos metalo užtūros.

Toliau aptarsime pagrindinius KMOP tranzistorių technolo-
ginių procesų projektavimo etapus, naudojant savaime susitapdi-
nančią polikristalinio silicio užtūros technologiją, ir pateiksime 
jiems modeliuoti skirtus Athena ir Atlas programinius kodus bei 
jų paaiškinimus.

Pagrindiniai technologinių procesų projektavimo etapai, 
aprašyti toliau, yra tokie: silicio plokštelės paruošimas, NMOP 
ir PMOP tranzistorių izoliacija, n ir p sričių (kišenių) formavi-
mas, slenkstinių įtampų korekcija, užtūros formavimas, santakų 
ir ištakų palegiravimas, užtūros šoninio dielektriko formavimas, 
galutinis santakos ir ištakos legiravimas, ominių kontaktų sufor-
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mavimas, pirmoji metalizacija, antroji metalizacija, pasyvacija, 
voltamperinių charakteristikų modeliavimas.

Naudosime 1,0 µm minimalaus matmens projekcinės fotoli-
tografijos technologines operacijas, terminį oksidavimą sausame 
ir / arba šlapiame deguonyje, žemo slėgio cheminio nusodinimo 
iš garų fazės SiO2, Si3N4 ir polikristalinio silicio, kitų dielektri-
kų (borosilikatinių stiklų) sluoksnių technologines operacijas, 
dielektrinių ir metalo sluoksnių plazminius ėsdinimo būdus, 
boro, fosforo ir arseno jonų implantacijos ir terminio priemai-
šų perskirstymo (atkaitinimo) operacijas, Ti, TiS2, TiN, W ir Al 
metalo sluoksnių formavimą bei cheminį-mechaninį poliravimą 
paviršiaus reljefui išlyginti. 

Silicio plokštelės paruošimas. 100–300 mm skersmens ir 
525–775 μm storio p laidumo (specifinė ρ varža – 5–50 Ω×cm) 
silicio plokštelė chemiškai nuvaloma, t. y. nuo jos paviršiaus pa-
šalinami įvairūs organiniai (tepalų, vaško ir kitų medžiagų li-
kučiai), neorganiniai (įvairios druskos, absorbuoti jonai, metalų 
atomai), chemiškai surišti (oksidų plėvelės) ir absorbuotų dujų 
molekulių nešvarumai. Silicio plokštelės aprašo programinis ko-
das yra toks:

# Pasirenkama Athena modeliavimo programa

go athena 

# Plokštelės matmenų ir tinklelio įvedimas x ašyje

line x loc=-10 spac=0.5

line x loc=10 spac=0.5

# Plokštelės matmenų ir tinklelio įvedimas y ašyje

line y loc=0 spac=0.5

line y loc=3 spac=0.5

# Legiruota boru silicio plokštelė, kurios savitoji

# varža 10 W×cm
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init silicon orient=100 boron resistivity=10 spa-

ce.mult=0.25 two.d 

NMOP ir PMOP tranzistorių izoliacija. Integrinių grandynų 
elementai turi parazitinius tarpusavio ryšius, kurių išvengiama 
izoliuojant elementus vieną nuo kito. Mes pasirinkome lokalaus 
silicio oksidavimo (angl. LOCal Oxidation of Silicon) arba vadi-
namąją LOCOS tipo kombinuotąją, dalinai dielektrinę izoliaciją.

Ant p tipo laidumo silicio plokštelės po jos cheminio valymo, 
terminio oksidavimo sausame deguonyje proceso metu užaugi-
namas plonas (~40 nm) SiO2 sluoksnis. Šio proceso programinis 
kodas yra toks:

# Terminis oksidavimas sausame deguonyje

diffuse time=7 temperature=1000 dryO2 press=2 hcl=3

Po to žemo slėgio cheminio nusodinimo iš garų fazės (angl. 
Low Pressure Chemical Vapor Deposition, (LPCVD) proceso 
metu užauginama 80 nm storio silicio nitrido (Si3N4) plėvelė, kuri 
bus naudojama kaip maskuojamasis sluoksnis lokalaus silicio ok-
sidavimo metu. Šio sluoksnio auginimo programinis kodas yra 
toks:

# LPCVD-silicio nitrido (Si3N4) nusodinimas

rate.depo machine=Si3N4_LPCVD nitride n.m cvd dep.

rate=20 step.cov=1.0

deposit mach=Si3N4_LPCVD time=4.0 minute div=10

Gaminant integrinius grandynus, jų elementai, sujungimai 
ir vieta luste turi būti realizuoti ypatingai tiksliai. Tai pasiekia-
ma litografijomis. Taigi kitas technologinis procesas yra NMOP 
ir PMOP tranzistorius izoliuojančių sričių fotolitografija. Šios 
pirmosios fotolitografijos metu plokštelė yra dengiama šviesai 
jautriu ir ėsdinimui atspariu fotorezisto („Shipley“ firmos, pozi-
tyvus AZ1350J fotorezistas) sluoksniu ir džiovinama. Fotorezisto 
sluoksnio storis yra 0,5 μm:
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### I fotolitografija: LOCOS izoliacija ###

# Paviršius dengiamas AZ1250J fotorezistu

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=1

Pateiksime projekcinei fotolitografijai modeliuoti skirtus 
Athena programinius kodus ir jų paaiškinimus.

Šviesos šaltiniai yra didelio slėgio gyvsidabrio lempos, kurių 
spektras turi skirtingų UV spindulių bangos ilgių maksimumus: 
436 nm („g-linija“), 405 nm („h-linija“) ir 365 nm („i-linija“), taip 
pat trumpesnių bangos ilgių (248, 193 ir 157 nm) eksimeriniai 
lazeriai. Mes pasirinkome 405 nm bangos ilgio šviesos šaltinį, 
kurio programinis kodas yra toks:

# Fotolitografijos bangos ilgio nustatymas

illumination h.line

Toks šaltinis yra iš dalies koherentinis ir jį apibūdina ko-
herentiškumo σ (sigma) faktorius. Šviesos šaltinio forma bei σ 
faktorius yra aprašomas šiuo programiniu kodu:

# Šviesos šaltinio formos ir koherentiškumo apra-

šymas

illum.filter circle sigma=0.5

Fotolitografijos skiriamoji geba priklauso nuo objektyvo 
skaitinės apertūros NA (angl. Numerical Aperture). Kuo NA di-
desnė, tuo daugiau lęšis surenka difragavusios nuo fotošablono 
šviesos ir gali būti gautas mažesnis minimalus matmuo (žr. 2 
skyrių). Projekcinės sistemos objektyvo NA aprašoma šiuo pro-
graminiu kodu:

# Objektyvo skaitinės apertūros nustatymas

projection na=0.45

Fotorezistai turi skirtingą spektrinį jautrumą, todėl naudoja-
mi įvairūs filtrai. Projekcinės sistemos filtras yra aprašomas šiuo 
programiniu kodu:
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# Projekcinės sistemos filtro aprašymas 

pupil.filter circle

Vėliau aprašomas integrinio grandyno izoliacijos topologijos 
(piešinio) sluoksnio atvaizdas – fotošablonas. Tai stiklo ar kvarco 
plokštelė su UV šviesai skaidriomis ir tamsiomis sritimis, sufor-
muotomis taip pat fotolitografiniais būdais. Izoliacijos sritims, 
kurių plotis yra lygus 2 µm, o atstumai tarp jų lygūs 8 µm, foto-
šablonas gali būti aprašytas tokiu programiniu kodu:

# Fotošablono geometrijos aprašymas

layout lay.clear x.low=-9.0 z.low=-4.0 x.high=-1.0 

z.high=4.0 

layout x.low=1.0 z.low=-4.0 x.high=9.0 z.high=4.0

Taip pat būtina nurodyti ir fotolitografijos paslėpto vaizdo 
dydį, kuris yra kiek didesnis, nei pradinė pasirinkta struktūra. 
Šis vaizdo langas parodo šviesos intensyvumo pasiskirstymą fo-
toreziste, o jo geometrijos aprašymo programinis kodas yra toks:

# Fotolitografijos šviesos intensyvumo langas

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

Sutapdinus plokštelę su fotošablonu, atliekamas eksponavi-
mas, esant 150 mJ/cm2 UV šviesos dozei: 

# Fotorezisto eksponavimas

expose dose=150

Fotorezisto sluoksnyje pasireiškia stovinčių bangų efek-
tas, nes projekcinėse sistemose eksponuojama monochromatine 
šviesa. Stovinčios bangos fotoreziste susidaro dėl to, kad optinės 
šviesos bangos praeina pro fotorezisto sluoksnį, atsispindi nuo 
silicio plokštelės paviršiaus ir interferuoja (susideda) tarpusavyje 
krintanti ir atspindžio banga, o tai lemia papildomus elementų 
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nuokrypius. Šį efektą galima sumažinti prieš ryškinimą pakaiti-
nus fotorezistą:

# Fotorezisto kaitinimas

bake time=100 sec temp=120

Kita fotolitografijos technologinė operacija yra fotorezisto 
ryškinimas, kurios metu nuo plokštelės paviršiaus pašalinamos 
eksponuotos (pozityviųjų fotorezistų) arba neeksponuotos (nega-
tyviųjų fotorezistų) sritys. Atlikus ryškinimą, gaunamas reikia-
mas integrinio grandyno sluoksnio vaizdas, kuris atitinka fotoša-
bloną. Ryškinimo programinis kodas yra toks:

# Fotorezisto ryškinimas

develop mack time=90 steps=15

Atlikus ryškinimą, fotorezistas yra apdorojamas termiškai, 
t. y. jis kietinamas. Šios operacijos tikslas – padidinti fotorezis-
to plėvelių atsparumą įvairiems ėsdinimo būdams ir jų adheziją 
su plokštelės paviršiaus sluoksniais. Kietinimo operaciją galima 
modeliuoti šiuo programiniu kodu:

# Fotorezisto paviršiaus įtempimo, klampumo apra-

šymas  

material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# Fotorezisto kietinimas

bake time=10 min temp=120 reflow 

Sukietinus fotorezistą, pro angas fotoreziste Si3N4 sluoksnis 
sausai ėsdinamas plazmoje. Šio ėsdinimo programinis kodas yra 
toks:

# Sausas Si3N4 ėsdinimas

rate.etch machine=Si3N4_Etch material=AZ1350J n.m 

rie isotropic=2.0 
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rate.etch machine=Si3N4_Etch nitride n.m rie iso-

tropic=20.0 

etch machine=Si3N4_Etch time=5 minutes

Po Si3N4 ėsdinimo fotorezisto kaukė nereikalinga ir ji pašali-
nama organiniuose tirpikliuose ir koncentruotose rūgštyse („šla-
piai“) arba plazmoje („sausai“), arba viena po kitos vykdomos 
fotorezisto nuėmimo sausuoju ir / arba šlapiuoju būdu operacijos. 
Fotorezisto šalinimo programinis kodas yra toks:

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

Po to atliekamas lokalus silicio oksidavimo procesas van-
dens garuose. Kai proceso temperatūra yra lygi 1000 ºC, o truk-
mė – 90 min., programinis kodas toks:

# Lokalus silicio oksidavimas 

method fermi compress

diffuse time=90 temp=1000 weto2

Atlikus lokalų silicio oksidavimą, Si3N4 sluoksnis pašalina-
mas ir fiksuojamas gautos struktūros vaizdas (5.1 pav.):

# Likusio Si3N4 pašalinimas

etch nitride all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_1.str

# Gautos struktūros atvaizdavimas 

tonyplot -st lithography_1.str -set settings.set
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5.1 pav. Puslaidininkinė plokštelė, lokaliai oksidavus silicį

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad TonyPlot paprogramei yra nu-
rodytas tekstinis nustatymų settings.set failas. Šio failo turinys 
yra pateiktas 1 priede. Šis failas turi būti išsaugotas tame pačiame 
kataloge kaip ir rašomo programinio kodo failas. Šie nustatymai 
yra skirti kuriamam vaizdui konfigūruoti: spalvoms parinkti, no-
rimoms funkcijoms įjungti / išjungti, priemaišų koncentracijos 
legendai perkelti arba išjungti, norimam tekstui sulietuvinti ir t. t.

n ir p sričių (kišenių) formavimas. Antroji, arba p kišenių fo-
tolitografija, vykdoma norint pašalinti fotorezistą po jo dengimo 
operacijos nuo p laidumo priemaišų įterpimo sričių (p kišenių), 
kuriose bus formuojami NMOP tranzistoriai. Antrosios fotolito-
grafijos programinis kodas pateikiamas toliau:

### II fotolitografija: NMOP kišenės sudarymas ###
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deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=1

layout lay.clear x.low=-10.5 z.low=-4.0 x.high=0.0 

z.high=4.0 

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

# material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# bake time=10 min temp=120 reflow

NMOP tranzistoriaus p tipo kišenė legiruojama boro jonų 
implantacija, naudojant 150 keV energiją ir 1×1013 cm-2 dozę, o po 
to fotorezisto plėvelė pašalinama. Taigi NMOP tranzistoriaus p 
laidumo kišenės formavimo ir pavaizdavimo programinis kodas 
yra toks:

# Implantavimo parametrų įkėlimas

moments std_tables

# 150keV energijos, 1e13 dozės boro implantacija

implant boron energy=150 dose=1.0e13 pearson

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_2.str 

# Gautos struktūros atvaizdavimas 

tonyplot -st lithography_2.str -set settings.set

Analogiškai prieš tai vykdytai fotolitografijai, trečiosios fo-
tolitografijos metu fotoreziste padaromos angos būsimų PMOP 
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tranzistorių n laidumo kišenėms. Ši fotolitografija aprašoma pro-
graminiu kodu:

### III fotolitografija: PMOP kišenės sudarymas ###

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=1

layout lay.clear x.low=0 z.low=-4.0 x.high=10.5 

z.high=4.0 

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

# material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# bake time=10 min temp=120 reflow

Po to į silicio plokštelę implantuojami fosforo jonai. 
Parenkama tokia 300 keV jonų energija, kad jie neprasiskverbtų 
per storą 0,58 µm SiO2 dielektriko sluoksnį, tačiau prasiskverbtų 
per ploną 0,024 µm sluoksnį (žr. 2 skyrių). Taip 1×1013 cm-2 doze 
legiruojamos PMOP tranzistorių n laidumo kišenės. Fosforo jonų 
implantacijos ir gautos struktūros pavaizdavimo programinis ko-
das yra toks:

# Implantavimo parametrų įkėlimas

moments std_tables

# 300keV energijos, 1e13 dozės fosforo implantacija

implant phosphor energy=300 dose=1.0e13 pearson

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 
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structure outfile=lithography_3.str

# Gautos struktūros atvaizdavimas 

tonyplot -st lithography_3.str -set settings.set

Po jonų implantacijos dažniausiai yra naudojama terminė 
difuzija. Mat jonų implantacija naudojama tiksliai dozuotam su 
geru atkartojamumu priemaišų įterpimui, o difuzija – priemaišų 
perskirstymui (angl. drive-in). Be to, jos metu pašalinami radia-
ciniai defektai, aktyvuojamos priemaišos, gaunamas reikalingas 
priemaišų pasiskirstymo profilis ir reikalingo gylio pn sandūros. 
Priemaišų perskirstymo programinis kodas yra toks:

# Priemaišų perskirstymas

# Trijų pakopų ciklas: kaitinimo, laikymo, aušinimo 

diff time=30 temp=1000 t.final=1100 nitro press=1.0 

diff time=180 temp=1100 nitro press=1.0 

diff time=30 temp=1100 t.final=1000 nitro press=1.0 

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=drive_in.str

# Gautos struktūros atvaizdavimas 

tonyplot -st drive_in.str -set settings.set

Puslaidininkinė Si plokštelė po n ir p laidumo kišenių im-
plantavimo bei priemaišų perskirstymo pavaizduota 5.2 paveiks-
le.
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5.2 pav. Si plokštelė, suformavus n ir p laidumo kišenes

Slenkstinių įtampų korekcija. Vienas iš pagrindinių KMOP 
tranzistorių parametrų yra slenkstinė įtampa VTH. Šiuolaikinių 
KMOP tranzistorių VTH įtampa yra 0,1...1,2 V intervale. Norint 
valdyti įtaiso slenkstinę įtampą, paprastai panaudojama implan-
tacija, kuri pakeičia priemaišų koncentraciją dviejų tipų tranzis-
torių kanalo srityse. Paprastai naudojamos dvi implantacijos: po 
vieną NMOP ir PMOP tipui formuoti atskirai. 

Ketvirtosios fotolitografijos metu fotoreziste atidaromos an-
gos, per kurias bus atliekama NMOP tranzistoriaus VTH korekci-
jos implantacija. Šios fotolitografijos programinis kodas yra toks:

### IV fotolitografija: NMOP VTH korekcija ###

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

layout lay.clear x.low=-10.5 z.low=-4.0 x.high=0.0 



5.  VIENPOLIŲ PLANARIŲJŲ SILICIO KMOP TRANZISTORIŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ PROJEKTAVIMAS IR ANALIZĖ

87

z.high=4.0 

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

#material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

#bake time=10 min temp=120 reflow

Atlikus fotolitografiją, jonų implantacijos būdu įterpiamos 
boro priemaišos. Implantacijai naudojama 10 keV energija ir 
5×1012 cm-2 dozė:

# Implantavimo parametrų įkėlimas

moments std_tables

# 10 keV energijos, 5e12 dozės boro implantacija

implant boron energy=10 dose=5.0e12 pearson 

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_4.str

# Gautos struktūros atvaizdavimas 

tonyplot -st lithography_4.str -set settings.set

Penktoji fotolitografija taikoma PMOP tranzistoriaus VTH 
korekcijai atlikti. Fotoreziste suformuojamos angos virš būsimų 
PMOP tranzistorių ir per jas atliekama 75 keV energijos ir 5×1012 
cm-2 dozės arseno jonų implantacija. Šios fotolitografijos ir jonų 
implantacijos programinis kodas yra toks:

### V fotolitografija: PMOP VTH korekcija ###
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deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

layout lay.clear x.low=0 z.low=-4.0 x.high=10.5 

z.high=4.0 

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

#material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

#bake time=10 min temp=120 reflow

# Implantavimo parametrų įkėlimas

moments std_tables

# 75 keV energijos, 5e12 dozės arseno implantacija

implant arsenic energy=75 dose=5.0e12 pearson 

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_5.str 

# Gautos struktūros atvaizdavimas 

tonyplot -st lithography_5.str -set settings.set

Užtūros formavimas. Atlikus aprašytas operacijas plokštelės 
yra paruoštos užtūros dielektrikui formuoti. Tipiškai dielektri-
kas būna termiškai išaugintas SiO2. Ši operacija turi būti atlikta 
gana kruopščiai, nes tai yra svarbiausia MOP technologinio pro-
ceso dalis. Mat nuo užtūros dielektriko kokybės priklauso pa-
grindiniai MOP tranzistorių parametrai. Šio dielektrinio sluoks-
nio užterštumas ir defektai sukelia krūvių koncentracijos tūryje 
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ir paviršiuje, pramušimo įtampos, dielektrinės skvarbos ir kitus 
defektus. Gamyboje naudojamas SiO2 užtūros sluoksnis yra labai 
plonas, kelių ar keliolikos nm storio. Terminis 5 nm SiO2 augini-
mo sausame deguonyje programinis kodas yra toks:

# Užtūros oksido ir polisilicio formavimas

# Nuėsdinamas plonas paviršinis oksido sluoksnis

etch oxide dry thick=0.024

# Sausame deguonyje auginamas aukštos kokybės ok-

sidas

diffuse time=45 temperature=800 dryO2

Užauginus 5 nm užtūros SiO2 sluoksnį, Si plokštelės pavir-
šius padengiamas polikristaliniu siliciu, kuris gaunamas kontro-
liuojama silano pirolize. Reakcijos vykdomos žemo slėgio che-
minio nusodinimo iš garų fazės sistemose (angl. Low Pressure 
Chemical Vapor Deposition, (LPCVD) ir polikristalinis sili-
cio sluoksnis gaunamas esant 600–650 °C temperatūrai ir 25–
150 Pa slėgiui. Auginimo greitis gaunamas apie 10–20 nm/min. 
Polikristalinio silicio 0,5 µm storio plėvelės cheminio nusodini-
mo iš dujinės fazės programinis kodas yra toks: 

#LPCVD polisilicio nusodinimas

rate.depo machine=Poly_LPCVD polysilicon n.m cvd 

dep.rate=20 step.cov=0.0

deposit machine=Poly_LPCVD time=25 minutes div=10

Šeštosios arba užtūros fotolitografijos metu fotorezistas pa-
liekamas tose srityse, kur bus KMOP tranzistorių užtūros. Šios 
tiksliausios visoje KMOP technologijoje 1 µm ilgio užtūrų fotoli-
tografijos programinis kodas yra toks:

### VI fotolitografija: KMOP užtūrų formavimas ###

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=1



5.  VIENPOLIŲ PLANARIŲJŲ SILICIO KMOP TRANZISTORIŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ PROJEKTAVIMAS IR ANALIZĖ

90

layout lay.clear x.low=-5.5 z.low=-4.0 x.high=-4.5 

z.high=4.0 

layout x.low=4.5 z.low=-4.0 x.high=5.5 z.high=4.0

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

# material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# bake time=10 min temp=120 reflow 

Po to atliekamas 5 minučių trukmės polikristalinio silicio 
plazminis-cheminis ėsdinimas sieros heksafluorido (SF6) ir helio 
(He) dujose apytikriai 100 nm/min. greičiu, o selektyvumas SiO2 
ir AZ1350J fotorezisto atžvilgiu atitinkamai yra lygus: Si/SiO2 = 
20 ir Si/AZ1350J = 40. Polikristalinio silicio ėsdinimo programi-
nis kodas yra toks:

# Sausas, anisotropinis polisilicio ėsdinimas

rate.etch machine=POLY_Etch material=AZ1350J n.m 

rie directional=2.5 

rate.etch machine=POLY_Etch polysilicon n.m rie 

directional=100.0

rate.etch machine=POLY_Etch oxide n.m rie direc-

tional=5

etch machine=POLY_Etch time=5 minutes 

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 
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structure outfile=lithography_6.str 

# Gautos struktūros saugojimas 

tonyplot -st lithography_6.str -set settings.set

Puslaidininkinė plokštelė po polikristalinio silicio ėsdinimo 
pavaizduota 5.3 paveiksle.

5.3 pav. Puslaidininkinė plokštelė suformavus polikristalinio silicio užtūrą

Santakų ir ištakų palegiravimas. Septintoji fotolitografija yra 
skirta pridengti PMOP tranzistorių sritį fotorezistu, nes po jos 
vykdomas NMOP tranzistoriaus santakos / ištakos sričių palegi-
ravimas (angl. Lightly Doped Drain / source, (LDD). Šis 5×1013 
cm-2 dozės palegiravimas 10 keV energijos fosforo jonais yra bū-
tinas, siekiant sumažinti karštųjų krūvininkų efektus bei padi-
dinti tranzistoriaus pramušimo įtampą. Šių procesų programinis 
kodas yra toks:
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### VII fotolitografija: NMOP palegiravimas ###

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

layout lay.clear x.low=-10.5 z.low=-4.0 x.high=0.0 

z.high=4.0 

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

# material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# bake time=10 min temp=120 reflow

# Implantavimo parametrų įkėlimas

moments std_tables

# 10 keV energijos, 5e13 dozės fosforo implantacija

implant phosphor energy=10 dose=5.0e13 pearson 

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_7.str 

# Gautos struktūros atvaizdavimas

tonyplot -st lithography_7.str -set settings.set

Aštuntosios fotolitografijos paskirtis yra pridengti prieš tai 
buvusią atvirą NMOP tranzistoriaus santakos / ištakos sritį, nes 
po jos bus vykdomas PMOP tranzistoriaus santakos ir ištakos 
silp nas palegiravimas per fotoreziste suformuotas angas boro 
jonų implantacija. Dozė yra lygi 5×1013 cm-2, o boro jonų energi-
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ja – 10 keV. Šios fotolitografijos ir jonų implantavimo programi-
nis kodas yra toks:

### VIII fotolitografija: PMOP palegiravimas ###

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

layout lay.clear x.low=0 z.low=-4.0 x.high=10.5 

z.high=4.0 

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

# material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# bake time=10 min temp=120 reflow

# Implantavimo parametrų įkėlimas

moments std_tables

# 10 keV energijos, 5e13 dozės boro implantacija

implant boron energy=10 dose=5.0e13 pearson 

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_8.str 

# Gautos struktūros atvaizdavimas

tonyplot -st lithography_8.str -set settings.set

Užtūros šoninio dielektriko formavimas. Plokštelės paviršius 
dengiamas 0,5 µm storio SiO2 sluoksniu. Iš jo bus formuojamas 
KMOP tranzistorių užtūrų šonų (angl. sidewall spacer) dielektri-
ko sluoksnis, kuris atskirs užtūrą nuo stipriai legiruotų ištakos ir 



5.  VIENPOLIŲ PLANARIŲJŲ SILICIO KMOP TRANZISTORIŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ PROJEKTAVIMAS IR ANALIZĖ

94

santakos sričių. Taikysime dengimo, esant žemai temperatūrai, 
būdą: cheminį nusodinimą iš dujinės fazės, panaudojant monosi-
lano ir deguonies cheminės reakcijos produktus ir padėklo tem-
peratūrai siekiant tik 150–250 °C. 

SiO2 cheminio nusodinimo iš dujinės fazės programinis ko-
das yra toks: 

### Šoninio dielektriko formavimas ###

# Konforminio SiO2 sluoksnio padengimas

rate.depo machine=SiO2_LPCVD oxide n.m cvd dep.

rate=200 step.cov=1.0

deposit machine=SiO2_LPCVD time=2.5 minutes di-

vis=10

Nusodinus SiO2 sluoksnį, atliekamas jo anizotropinis plaz-
minis ėsdinimas. Pvz., naudojant C3F8-C2H4 reagentą, SiO2 ės-
dinimo greitis yra 70 nm/min. Toliau pateikiame šio ėsdinimo 
programinį kodą:

# Sausas, anizotropinis SiO2 ėsdinimas

rate.etch machine=SiO2_Etch oxide n.m rie directi-

onal=70  

etch machine= SiO2_Etch time=7.1 minutes

Po plazminio ėsdinimo polikristalinio silicio šonuose lieka 
dalis apie 0,4 µm nenuėsdinto SiO2 sluoksnio, kuris atskirs užtū-
rą nuo būsimos santakos / ištakos ominių kontaktų. Si plokštelė, 
suformavus užtūrų šoninį dielektriką, pavaizduota 5.4 paveiksle.
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5.4 pav. Silicio plokštelė, suformavus užtūrų šoninį dielektriką 

Galutinis santakos ir ištakos suformavimas. Devintosios fo-
tolitografijos metu fotorezistas paliekamas virš būsimo PMOP 
tranzistoriaus sričių, o pro fotoreziste atidengtą NMOP tranzis-
torių n+ priemaišomis yra legiruojamos ištakos ir santakos sritys 
arseno (As) jonais, kurių energija yra 100 keV ir dozė lygi 4×1015 
cm-2 . Šių operacijų programinis kodas yra toks:

### IX fotolitografija: NMOP santaka ir ištaka ###

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

layout lay.clear x.low=-10.5 z.low=-4.0 x.high=0.0 

z.high=4.0 

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear
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expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

# material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# bake time=10 min temp=120 reflow

# Implantavimo parametrų įkėlimas

moments std_tables

# 100 keV energijos, 4e15 dozės arseno implantacija

implant arsenic energy=100 dose=4.0e15 pearson

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_9.str

# Gautos struktūros atvaizdavimas

tonyplot -st lithography_9.str -set settings.set

Dešimtoji fotolitografija yra analogiška devintajai, bet skirta 
p+ priemaišomis legiruoti PMOP tranzistoriaus ištakos (santa-
kos) sritis 20 keV energijos ir 4×1015 cm-2 dozės boro jonų implan-
tacija. Toliau pateikiamas šios fotolitografijos ir implantacijos 
programinis kodas:

### X fotolitografija: PMOP santaka ir ištaka ###

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=1

layout lay.clear x.low=0 z.low=-4.0 x.high=10.5 

z.high=4.0 

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

expose dose=150
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bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

# material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# bake time=10 min temp=120 reflow

# Implantavimo parametrų įkėlimas

moments std_tables

# 20 keV energijos, 4e15 dozės boro implantacija

implant boron energy=20 dose=3.0e15 pearson

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_10.str 

# Gautos struktūros atvaizdavimas

tonyplot -st lithography_10.str -set settings.set

Po implantacijų atliekamas plokštelės atkaitinimas, kurio 
tikslas, kaip ir ankstesnių atkaitinimų: radiacinių defektų paša-
linimas, priemaišų aktyvacija ir galutinis pn sandūros gylio ga-
vimas. Jis vykdomas 30 minučių, esant 900 °C temperatūrai. 
Modeliuojamos KMOP struktūros santakos ir ištakos atkaitini-
mo programinis kodas yra toks:

# Atkaitinimas po santakos ir ištakos formavimo 

method fermi compress

diffuse time=30 temp=900 nitro press=1.0

Puslaidininkinė plokštelė po suformuotų santakų ir ištakų 
atkaitinimo pavaizduota 5.5 paveiksle.

Ominio kontakto suformavimas. Kaip minėta anksčiau (žr. 
2 skyrių), aukštos kokybės kontaktai gaunami naudojant daugia-
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sluoksnes metalų sistemas. Modeliuojamos KMOP struktūros 
kontaktams bus naudojama daugiasluoksnė sistema: TiSi2 – omi-
nis kontaktas su Si puslaidininkiu, TiN – barjerinis sluoksnis, 
W – „kaištinis“ metalo sluoksnis, Al – viršutinis mažos specifi-
nės varžos metalo sluoksnis.

5.5 pav. Silicio plokštelė, atkaitinus suformuotas santakas ir ištakas

100 nm storio Ti sluoksnio plėvelė gaunama dulkinant me-
džiagą jonų bombardavimo būdu. TiSi2 sluoksnis yra gaunamas 
iš 100 nm Ti sluoksnio, pakaitinus jį 1 minutę azoto (N2) aplin-
koje, esant 600 °C temperatūrai. Kai temperatūra siekia 600 °C, 
Si reaguoja su plonu Ti sluoksniu prie Si ir susidaro apie 25 nm 
TiSi2 sluoksnis, o N2 aplinkoje iš likusio Ti sluoksnio gaunamas 
titano nitridas (TiN2). 

TiSi2 gavimo iš Ti sluoksnio programinis kodas yra toks:
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### Titano silicido formavimas ###

# Plono SiO2 oksido sluoksnio nuėsdinimas

etch oxide dry thick=0.008

# 100 nm Ti sluoksnio joninis dulkinimas

rate.depo machine=Ti_Sputtering titanium n.m he-

misphe sigma.dep=0.20 dep.rate=20 angle1=90.00 an-

gle2=-90.00

deposit machine=Ti_Sputtering time=5 minutes di-

vis=10

#1min kaitinimas 600°C temperatūroje, TiSi2 suda-

rymas

meth fermi grid.sil=0.1 init.time=1e-08 

diffuse time=1 temperature=600 nitro

TiN sluoksnio gavimo modeliavimas atliekamas tokia seka:

etch titanium all

rate.depo machine=TiN material=TiN n.m hemisphe 

sigma.dep=0.20 dep.rate=20 angle1=90.00 angle2=-90.00

deposit machine=TiN time=4.5 minutes divis=10

Reikia pastebėti, kad toks 100 nm storio TiN sluoksnio gavi-
mo modeliavimas neatitinka aprašytos realios technologinių ope-
racijų sekos, bet gerai tinka tolesnėms operacijoms analizuoti.

Suformavus TiSi2 ominį kontaktą, atliekama vienuoliktoji 
fotolitografija suformuoti angoms, per kurias bus ėsdinamas TiN 
sluoksnis, formuojant ištakų, santakų ir polikristalinio silicio už-
tūrų kontaktus. Šios fotolitografijos programinis kodas pateiktas 
apačioje:

### XI fotolitografija: elektrodų formavimas ###

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10
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layout lay.clear x.low=-10.5 z.low=-4.0 x.high=-6.3 

z.high=4.0

layout x.low=-3.7 z.low=-4.0 x.high=3.7 z.high=4.0

layout x.low=6.3 z.low=-4.0 x.high=10.5 z.high=4.0

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

optical material=TiN h.line refrac.real=1.4 re-

frac.imag=0.3

expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

# material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# bake time=10 min temp=120 reflow

Atlikus vienuoliktąją fotolitografiją, plonas 100 nm 
TiN sluoksnis ėsdinamas amoniako peroksido tirpalu 
(NH4OH:H2O2:H2O), kurio sudėtis atitinkamai yra 1:1:5. Šis ės-
diklis pasižymi dideliu selektyvumu TiSi2 ir SiO2 atžvilgiu, o jo 
ėsdinimo greitis, esant 60 °C temperatūrai, yra apie 50 nm/min. 
TiN sluoksnio ėsdinimo programinis kodas yra toks:

# TiN sluoksnio ėsdinimas amoniako peroksido tir-

palu

rate.etch machine=TiN_Etch material=AZ1350J n.m 

rie directional=2.5 

rate.etch machine=TiN_Etch material=TiN n.m rie 

isotropic=50 directional=50

rate.etch machine=TiN_Etch oxide n.m rie directi-

onal=3.5

etch machine= TiN_Etch time=2.5 minutes
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# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_11.str 

# Gautos struktūros atvaizdavimas 

tonyplot -st lithography_11.str -set settings.set

Pirmoji metalizacija. Plokštelės paviršius dengiamas pir-
muoju tarpsluoksniniu dielektriku iš silicio oksido ir legiruojan-
čių priemaišų cheminių junginių, kurie yra vadinami silikatiniais 
stiklais. Dažnai kaip tarpsluoksninis dielektrikas yra naudoja-
mas boro-fosforosilikatinis stiklas (B2O3)l(P2O5)m(SiO2)n (angl. 
borophosphosilicate glass, (BPSG). 1 µm storio BPSG sluoksnio 
gavimo kodas, esant žemam slėgiui ir chemiškai nusodinant iš 
dujinės fazės: 

# Pirmasis tarpsluoksninis dielektrikas: LPCVD BPSG 

rate.depo machine=BPSG_LPCVD material=BPSG n.m cvd 

dep.rate=200 step.cov=1.0

deposit machine=BPSG_LPCVD time=5 minutes divis=10

Po visų ankstesnių operacijų plokštelės paviršius būna ne-
lygus, įskilęs ir kitaip paveiktas, todėl plokštelės šlifuojamos, 
poliruojamos naudojant suspensijas su vis mažesnių matmenų 
abrazyvais. Po mechaninio poliravimo atliekamas cheminis-di-
naminis poliravimas (angl. Chemical Mechanical Polishing, 
(CMP), t. y. plokštelių paviršius ėsdinamas azoto, fluoro ir acto 
rūgščių mišiniu. CMP tikslas – planarizuoti BPSG sluoksnio pa-
viršių. Jo programinis kodas yra toks:

# Cheminis-mechaninis poliravimas

rate.polish material=BPSG machine=CMP u.s max.

hard=.15 min.hard=.03 isotropic=0.001 
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polish machine=CMP time=8 seconds

Si plokštelė po BPSG cheminio-mechaninio poliravimo pa-
vaizduota 5.6 paveiksle. Matyti, kad paviršius lygus, virš užtūros 
sričių yra ploniausias – apie 0,5 µm – BPSG sluoksnis.

Dvyliktosios fotolitografijos metu tranzistoriams fotoreziste 
suformuojami langai virš užtūros, ištakos ir santakos kontaktinių 
sričių. Ją galima aprašyti šiuo programiniu kodu:

### XII fotolitografija: virš kontaktinių sričių 

####

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

layout lay.clear x.low=-8.0 z.low=-4.0 x.high=-5.5 

z.high=4.0

layout x.low=-4.5 z.low=-4.0 x.high=-2.0 z.high=4.0

layout x.low=2.0 z.low=-4.0 x.high=4.5 z.high=4.0

layout x.low=5.5 z.low=-4.0 x.high=8.0 z.high=4.0

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

optical material=BPSG h.line refrac.real=1.78 re-

frac.imag=0.0

expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

# material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# bake time=10 min temp=120 reflow
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5.6 pav. Si plokštelė, atlikus BPSG sluoksnio cheminį-mechaninį poliravimą

Po to atliekamas BPSG sluoksnio plazminis ėsdinimas, nau-
dojant C4F8/CO/Ar/O2 reagentus. BPSG plazminio ėsdinimo, kai 
selektyvumas TiN ir fotorezisto atžvilgiu atitinkamai yra 30 ir 
50, programinis kodas pateikiamas čia:

# Sausas, anizotropinis BPSG ėsdinimas

rate.etch machine=BPSG_Etch material=AZ1350J n.m 

rie directional=1.4

rate.etch machine=BPSG_Etch material=BPSG n.m rie 

directional=70 

rate.etch machine=BPSG_Etch material=TiN n.m rie 

directional=2.3  

etch machine=BPSG_Etch time=14.5 minutes
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# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_12.str

# Gautos struktūros atvaizdavimas 

tonyplot -st lithography_12.str -set settings.set

Atlikus anksčiau aprašytas operacijas, plokštelės paviršius 
dengiamas 50 nm storio TiN barjeriniu sluoksniu, kurio nusodi-
nimą dulkinant jonų bombardavimu pateikiame čia: 

# TiN barjerinio sluoksnio dengimas

rate.depo machine=TiN_Sputtering material=TiN n.m 

hemisphe sigma.dep=0.20 dep.rate=10 angle1=90.00 an-

gle2=-90.00

deposit machine=TiN_Sputtering time=5 minutes di-

vis=10

Po to plokštelės paviršius dengiamas W, kuris gaunamas iš 
WF6, veikiant H2 dujoms. 0,625 µm storio W sluoksnio nusodini-
mo programinis kodas yra toks:

# „Kaištinio“ W sluoksnio dengimas

rate.depo machine=Tungsten_CVD tungsten n.m cvd 

dep.rate=125 step.cov=1.0

deposit machine=Tungsten_CVD time=5 minutes di-

vis=10

Vėl atliekamas cheminis-mechaninis poliravimas ir nuo 
plokštelės paviršiaus pašalinami W ir TiN sluoksniai, paliekant 
juos tik SiO2 išėsdintose tranzistorių elektrodų (kontaktų) ango-
se. Toliaus pateikiame šio poliravimo programinį kodą:

# Cheminis-mechaninis TiN ir W poliravimas

rate.polish material=TiN machine=CMP u.s max.
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hard=.15 min.hard=.03 isotropic=0.002 

rate.polish tungsten machine=CMP u.s max.hard=.15 

min.hard=.03 isotropic=0.002 

rate.polish oxide machine=CMP u.s max.hard=.15 min.

hard=.03 isotropic=0.002 

polish machine=CMP time=20 seconds

Po poliravimo ant gauto lygaus paviršiaus dulkinant jonų 
bombardavimu nusodinamas 0,5 µm storio pirmojo metalo aliu-
minio (Al) sluoksnis:

# Pirmojo Al sluoksnio nusodinimas

rate.depo machine=Al_Sputtering aluminum n.m he-

misphe sigma.dep=0.20 dep.rate=250 angle1=90.00 an-

gle2=-90.00

deposit machine=Al_Sputtering time=2 minutes di-

vis=10

Plokštelė po pirmojo 0,5 µm storio Al sluoksnio padengimo 
pavaizduota 5.6 paveiksle.

Tryliktosios fotolitografijos metu fotoreziste formuojamos 
angos tose srityse, kur bus ėsdinamas pirmasis aliuminio sluoks-
nis. Al sluoksnis turi likti virš W „kaištinių“ kontaktų, t. y. Al 
sujungimo, todėl takelio plotis yra 1,5 µm. Šios fotolitografijos 
programinis kodas yra toks:

### XIII fotolitografija: pirmojo Al ėsdinimas ###

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=1

layout lay.clear x.low=-10.5 z.low=-4.0 x.hi-

gh=-7.75 z.high=4.0

layout x.low=-5.75 z.low=-4.0 x.high=-4.25 z.hi-

gh=4.0

layout x.low=-2.25 z.low=-4.0 x.high=2.25 z.hi-
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gh=4.0

layout x.low=4.25 z.low=-4.0 x.high=5.75 z.high=4.0

layout x.low=7.75 z.low=-4.0 x.high=10.5 z.high=4.0

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

# material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# bake time=10 min temp=120 reflow
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5.6 pav. Si plokštelė, padengus pirmąjį Al sluoksnį

Mikroschemų integracijos laipsnį daugiausia lemia sujungi-
mų tankis, t. y. jį padidinti galima siaurinant metalizacijos take-
lius ir mažinant atstumus tarp jų. Todėl siaurus metalo takelius 
reikia ėsdinti anizotropiškai. Dažniausiai ėsdinama planariniuo-
se reaktoriuose reakciniu-plazminiu būdu. Aliuminis ir jo lydi-
niai ėsdinami chloro arba bromo turinčiose anglies tetrachlori-
do (CCl4) arba boro chlorido (BCl3) dujose. Pvz., esant CCl4/O2 
mišiniui, Al ėsdinimo greitis yra 150 nm/min., o selektyvumas 
fotorezisto atžvilgiu yra 3,0,5 µm storio Al sluoksnio ėsdinimo 
programinis kodas yra toks:

# Sausas, anizotropinis Al ėsdinimas
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rate.etch machine=Al_Etch material=AZ1350J n.m rie 

directional=50.0

rate.etch machine=Al_Etch aluminum n.m rie direc-

tional=150.0

etch machine=Al_Etch time=3.5 minutes

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_13.str

# Gautos struktūros atvaizdavimas 

tonyplot -st lithography_13.str -set settings.set

Antroji metalizacija. Suformavus pirmojo aliuminio kon-
taktus, plokštelė dengiama antruoju tarpsluoksniniu BPSG 
dielektriku, kurio storis yra 1 µm. Šis dielektriko sluoksnis vėl 
chemiškai-mechaniškai poliruojamas. Po to keturioliktosios fo-
tolitografijos metu išėsdintos tarpsluoksninių kontaktų angos 
vėl dengiamos TiN ir W sluoksniais, kurie taip pat poliruojami. 
Padengus antruoju Al sluoksniu, vykdoma penkioliktoji fotolito-
grafija, kurios metu suformuojami antrosios metalizacijos sujun-
gimai. Šių procesų programinis kodas yra toks:

# Antrasis tarpsluoksninis dielektrikas: LPCVD BPSG 

rate.depo machine=BPSG_LPCVD material=BPSG n.m cvd 

dep.rate=200 step.cov=1.0

deposit machine=BPSG_LPCVD time=5 minutes divis=10

# Cheminis-mechaninis poliravimas

rate.polish oxide machine=CMP u.s max.hard=.15 min.

hard=.03 isotropic=0.002 

polish machine=CMP time=12 seconds

### XIV fotolitografija: virš kontaktinių sričių ###
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deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=1

layout lay.clear x.low=-10.5 z.low=-4.0 x.hi-

gh=-5.75 z.high=4.0

layout x.low=-4.25 z.low=-4.0 x.high=4.25 z.hi-

gh=4.0

layout x.low=5.75 z.low=-4.0 x.high=10.5 z.high=4.0

image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

# material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# bake time=10 min temp=120 reflow

rate.etch machine=BPSG_Etch material=AZ1350J n.m 

rie directional=1.4

rate.etch machine=BPSG_Etch material=BPSG n.m rie 

directional=70 

rate.etch machine=BPSG_Etch aluminum n.m rie di-

rectional=5  

etch machine=BPSG_Etch time=8.0 minutes

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_14.str

# Gautos struktūros atvaizdavimas 

tonyplot -st lithography_14.str -set settings.set

# TiN barjerinio sluoksnio dengimas



5.  VIENPOLIŲ PLANARIŲJŲ SILICIO KMOP TRANZISTORIŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ PROJEKTAVIMAS IR ANALIZĖ

110

rate.depo machine=TiN_Sputtering material=TiN n.m 

hemisphe sigma.dep=0.20 dep.rate=10 angle1=90.00 an-

gle2=-90.00

deposit machine=TiN_Sputtering time=5 minutes di-

vis=10

# „Kaištinio“ W sluoksnio dengimas

rate.depo machine=Tungsten_CVD tungsten n.m cvd 

dep.rate=125 step.cov=1.0

deposit machine=Tungsten_CVD time=5 minutes di-

vis=10

# Cheminis-mechaninis TiN ir W poliravimas

rate.polish material=TiN machine=CMP u.s max.

hard=.15 min.hard=.03 isotropic=0.002 

rate.polish tungsten machine=CMP u.s max.hard=.15 

min.hard=.03 isotropic=0.002 

rate.polish oxide machine=CMP u.s max.hard=.15 min.

hard=.03 isotropic=0.002 

polish machine=CMP time=20 seconds

# Antrojo Al sluoksnio nusodinimas

rate.depo machine=Al_Sputtering aluminum n.m he-

misphe sigma.dep=0.20 dep.rate=250 angle1=90.00 an-

gle2=-90.00

deposit machine=Al_Sputtering time=2 minutes di-

vis=10

### XV fotolitografija: antrojo Al ėsdinimas ###

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=1

layout lay.clear x.low=-6.0 z.low=-4.0 x.high=6.0 

z.high=4.0
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image win.x.lo=-10.5 win.x.hi=10.5 win.z.lo=-4.25 

win.z.hi=4.25 dx=0.05 clear

expose dose=150

bake time=100 sec temp=120

develop mack time=90 steps=15

# material material=AZ1350J gamma.reflo=2e2 reflow 

visc.0=1.862e-13 visc.E=1.85 

# bake time=10 min temp=120 reflow

# Sausas, anizotropinis Al ėsdinimas

rate.etch machine=Al_Etch material=AZ1350J n.m rie 

directional=50.0

rate.etch machine=Al_Etch aluminum n.m rie direc-

tional=150.0

etch machine= Al_Etch time=3.5 minutes

# Likusio fotorezisto pašalinimas

etch name.resist=AZ1350J all

# Gautos struktūros saugojimas 

structure outfile=lithography_15.str

# Gautos struktūros atvaizdavimas 

tonyplot -st lithography_15.str -set settings.set

Pasyvacija. Galiausiai plokštelės paviršius pasyvuojamas, 
naudojant dielektrinių sluoksnių dengimą aukšto dažnio žemos 
temperatūros plazmoje – plazminį-cheminį nusodinimą (angl. 
Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition, (PECVD). 
1,5 µm storio Si3N4  pasyvacijos ir galutinio cheminio-mechani-
nio poliravimo programinis kodas yra toks:

# Pasyvacija: PECVD, Si3N4 

rate.depo machine=Si3N4_PECVD nitride n.m cvd dep.
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rate=300 step.cov=0.80

deposit machine= Si3N4_PECVD time=5.0 minute div=10

# Cheminis, mechaninis Si3N4 poliravimas

rate.polish machine=Si3N4 nitride u.s max.hard=.15 

min.hard=.03 isotropic=0.002  

polish machine=Si3N4 time=20 seconds

# Galutinės struktūros išsaugojimas

structure outfile=CMOS.str

# Galutinės struktūros atvaizdavimas 

tonyplot -st CMOS.str -set settings.set

# Modeliavimo pabaiga 

quit

Si plokštelė po Si3N4 pasyvacijos ir CMP pavaizduota 5.7 pa-
veiksle.

Voltamperinių charakteristikų modeliavimas. Atlikus vie-
nuoliktąją fotolitografiją bei suformavus KMOP tranzistorių 
TiSi2 ominius kontaktus, jau galima modeliuoti ir elektrines cha-
rakteristikas. Apačioje pateiktas programinis kodas, naudotinas 
elektrinėms charakteristikoms modeliuoti:

# Pasirenkama Athena modeliavimo programa

go athena

# Gautas vaizdas po vienuoliktosios fotolitografi-

jos

init infile=lithography_11.str
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5.7 pav. Puslaidininkinė Si plokštelė po Si3N4 pasyvacijos 

Puslaidininkinio įtaiso elektrinėms charakteristikoms mode-
liuoti būtina nurodyti elektrodų pavadinimus ir jų koordinates. 
NMOP tranzistoriaus elektrodų aprašo kodas yra toks: 

# Elektrodų aprašymas

electrode name=gate x=5.0 y=-0.2

electrode name=source x=3.0 y=0.02

electrode name=drain x=7.5 y=0.02

electrode name=substrate backside

Iš šio programinio kodo matyti, kad NMOP tranzistoriaus 
santakos ir ištakos elektrodai atitinka TiSi2 ominius kontaktus, 
užtūros – polikristalinį silicį, o plokštelės padėklo elektrodas – 
silicio plokštelės apačią.
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Po to pasirenkama elektrinėms charakteristikoms modeliuo-
ti skirta Atlas programa:

# Pasirenkama Atlas modeliavimo programa

go atlas

Norint modeliuoti NMOP tranzistoriaus voltamperines cha-
rakteristikas (VACh), būtina nurodyti fiksuotą krūvininkų tankį 
okside. Šio dydžio aprašo kodas yra toks:

interface qf=3e10

Vėliau nurodomi inversinio (indukuoto tranzistoriaus ka-
nalo) sluoksnio krūvininkų judrumo cvt (angl. Lombardi CVT 
mobility model) bei krūvininkų rekombinacijos kanale srh (angl. 
Shockley-Read-Hall recombination model) matematiniai mode-
liai:

models cvt srh print

Pasirinkta print komanda pavaizduos skaičiavimuose nau-
dojamus parametrus ir jų vertes.

Tranzistoriaus, sujungto pagal bendrosios ištakos schemą, 
išėjimo VACh yra santakos ID srovės priklausomybė nuo santa-
kos VDS įtampos, kai užtūros VGS įtampa pastovi: ID = f(VDS)|VGS 
= const. Norint sumodeliuoti šios VACh šeimą, būtina nurodyti 
VGS vertes bei sukurti kiekvienam šios įtampos žingsniui išvesties 
failą: 

solve init

solve vgate=0.0 outfile=solve0_0

solve vgate=1.0 outfile=solve1_0

solve vgate=2.0 outfile=solve2_0

solve vgate=3.0 outfile=solve3_0

solve vgate=4.0 outfile=solve4_0

solve vgate=5.0 outfile=solve5_0
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Iš šio programinio kodo matyti, kad išėjimo VACh šeimą su-
darys šešios kreivės. Kiekviena kreivė atitiks VGS vertę, kintančią 
1 V žingsniu nuo 0 iki 5 V. 

Vėliau aprašomas VDS kitimas. Pvz., norint sumodeliuoti išė-
jimo VACh, kai VGS = 0, būtina užkrauti solve0 _ 0 išeities failą, 
nurodyti būsimų skaičiavimų išsaugojimo NMOSvgs0 _ 0.log fai-
lą bei atlikti skaičiavimus, keičiant VDS žingsnį. Toliau pateiktas 
programinis kodas, kai VDS keičiama 0,5 V žingsniu nuo 0 iki 5 V:

# Užkraunamas VGS=0 išeities failas 

load infile=solve0_0

# Nurodomas VGS=0 kreivės skaičiavimų log failas

log outfile=NMOSvgs0_0.log

# Atliekami VGS=0 kreivės skaičiavimai, keičiant 

VDS 

solve name=drain vdrain=0 vfinal=5.0 vstep=0.5

Likusios penkios išėjimo VACh šeimos kreivės yra aprašo-
mos analogiškai: 

# Užkraunamas VGS=1 išeities failas 

load infile=solve1_0

# Nurodomas VGS=1 kreivės skaičiavimų log failas

log outfile=NMOSvgs1_0.log

# Atliekami VGS=1 kreivės skaičiavimai, keičiant 

VDS 

solve name=drain vdrain=0 vfinal=5.0 vstep=0.5

# Užkraunamas VGS=2 išeities failas 

load infile=solve2_0

# Nurodomas VGS=2 kreivės skaičiavimų log failas

log outfile=NMOSvgs2_0.log
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# Atliekami VGS=2 kreivės skaičiavimai, keičiant 

VDS 

solve name=drain vdrain=0 vfinal=5.0 vstep=0.5

# Užkraunamas VGS=3 išeities failas 

load infile=solve3_0

# Nurodomas VGS=3 kreivės skaičiavimų log failas

log outfile=NMOSvgs3_0.log

# Atliekami VGS=3 kreivės skaičiavimai, keičiant 

VDS 

solve name=drain vdrain=0 vfinal=5.0 vstep=0.5

# Užkraunamas VGS=4 išeities failas 

load infile=solve4_0

# Nurodomas VGS=4 kreivės skaičiavimų log failas

log outfile=NMOSvgs4_0.log

# Atliekami VGS=4 kreivės skaičiavimai, keičiant 

VDS 

solve name=drain vdrain=0 vfinal=5.0 vstep=0.5

# Užkraunamas VGS=5 išeities failas 

load infile=solve5_0

# Nurodomas VGS=5 kreivės skaičiavimų log failas

log outfile=NMOSvgs5_0.log

# Atliekami VGS=5 kreivės skaičiavimai, keičiant 

VDS 

solve name=drain vdrain=0 vfinal=5.0 vstep=0.5

Norint grafiškai pavaizduoti NMOP tranzistoriaus išėjimo 
VACh šeimą bei viename grafike pavaizduoti kelias kreives, 
TonyPlot programai būtina nurodyti *.log skaičiavimo rezultatų 
failus bei overlay komandą:
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# Gautos išėjimo VACh šeimos atvaizdavimas 

tonyplot -overlay NMOSvgs0_0.log NMOSvgs1_0.

log NMOSvgs2_0.log NMOSvgs3_0.log NMOSvgs4_0.log 

NMOSvgs5_0.log -set CMOS_settings.set

# Modeliavimo pabaiga 

Quit

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad TonyPlot paprogramei yra nu-
rodytas tekstinis nustatymų CMOS_settings.set failas. Šio failo 
turinys yra pateiktas 2 priede.

5.8 paveiksle, a, pavaizduota NMOP tranzistoriaus išėjimo 
VACh šeima. Matyti, kad, kai VGS = 1 V, tranzistorius dar yra 
uždaras ir srovė juo neteka, o kai VGS = 2 V, ID, soties srovė yra 
apie 35 µA. Tiksliai nustatyti VGS įtampą, kuriai esant tranzisto-
riaus kanalu pradeda tekėti ID srovė, t. y. VTH, galima iš perdavimo 
VACh (5.8 pav., b). Ši charakteristikų šeima gauta VDS keičiant 
0,5 V žingsniu nuo 1 V iki 3 V. Iš šio grafiko matyti, kad indu-
kuotojo kanalo NMOP tranzistoriaus slenkstinė VTH įtampa yra 
apie 1,1 V. Tranzistoriaus, kurio ilgis ir plotis 1 µm, statumas yra 
lygus apie 100 ir 140 µS, kai VGS  lygi 3 ir 4 V, o VDS lygi 3 V.
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a)

b)

5.8 pav. Indukuotojo kanalo NMOP tranzistoriaus išėjimo (a) ir perdavimo (b) voltampe-
rinių charakteristikų šeimos
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Išvados. Taigi atlikome silicio planariųjų KMOP tranzistorių 
technologinių procesų modeliavimą ir analizę savaime susitap-
dinančios polikristalinio silicio užtūros technologijos pagrindu, 
taikydami 16 fotolitografijų, 3 metalų lygius ir per 100 technolo-
ginių operacijų: 1,0 µm minimalaus matmens projekcinę fotolito-
grafiją, terminį oksidavimą sausame ir / arba šlapiame deguony-
je, žemo slėgio cheminį nusodinimą iš garų fazės SiO2, Si3N4 ir 
polikristalinio silicio, borosilikatinių stiklų sluoksnių dengimą, 
dielektrinių ir metalo sluoksnių plazminius ėsdinimo būdus, 
boro, fosforo ir arseno jonų implantaciją ir terminį priemaišų per-
skirstymą, Ti, TiS2, TiN, W ir Al metalo sluoksnių formavimą ir 
cheminį-mechaninį poliravimą paviršiaus reljefui išlyginti. Gauti 
KMOP tranzistoriai po pasyvacijos pjūvyje yra parodyti 5.7 pa-
veiksle.
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6.  dvipolių TranzisTorių 
gamyBos Technologinių 
procesų projeKTavimas ir 
analizė 

Dvipoliuose integriniuose grandynuose dažniausiai naudojami 
n+pn tranzistoriai, nes jų parametrai geresni už pnp tranzisto-
rių. Taip yra dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia fosforo tirpumas 
silicyje yra didesnis už boro tirpumą, todėl gaunamas didesnis 
priemaišų tankis emiterio srityje ir emiterio srovės perdavimo 
koeficientas. Kita priežastis ta, kad n+pn tranzistorių pagrindinę 
srovę lemia elektronai, kurių judrumas silicyje yra kelis kartus 
didesnis už skylių judrumą. Dėl to gaunamas didesnis srovės per-
davimo koeficientas. Be to, kai judrumas didesnis, tranzistorių 
dažninės savybės yra geresnės, o jų veikimo sparta – didesnė.

Toliau apžvelgsime pagrindinius n+pn tranzistorių techno-
loginius etapus, naudojant planarinę epitaksinę technologiją, ir 
pateiksime jiems modeliuoti skirtus Athena ir Atlas programinius 
kodus ir jų paaiškinimus.

Pagrindiniai technologinių procesų projektavimo etapai, ap-
rašyti toliau, yra tokie: plokštelės srities matmenų ir modeliavimo 
tinklelio įvedimas, silicio plokštelės parametrų nustatymas, pa-
slėptojo sluoksnio formavimas, silicio epitaksinio sluoksnio au-
ginimas, sandūrinė tranzistorių izoliacija ir kolektoriaus srities 
formavimas, tranzistoriaus bazės formavimas, emiterio ir kolek-
toriaus n+ sričių formavimas, kontaktinių angų fotolitografija, 
pirmoji aliuminio metalizacija, pasyvacija, tranzistoriaus elekt-
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rodų aprašymas, tranzistoriaus konstrukcinių parametrų anali-
zė, voltamperinių charakteristikų modeliavimas ir tyrimas.

Planarinės epitaksijos dvipolio n+pn tranzistoriaus bei kitų 
puslaidininkinių struktūrų technologinius procesus su Silvaco 
TCAD programiniu paketu modeliuoti galima pasirinkus Athena 
programą. Tai atliekama Deckbuild programos viršutiniame iš-
rinkties lange įrašius tokį programinį kodą:

# Pasirenkama Athena modeliavimo programa

go athena

Plokštelės srities matmenų ir modeliavimo tinklelio įvedi-
mas. Puslaidininkines struktūras ir jų technologinius procesus 
modeliuoti pradedama nuo plokštelės / padėklo matmenų apra-
šo. Kadangi šiuolaikinių silicio plokštelių didžiausias skersmuo 
yra net 300 mm, o vieno tranzistoriaus geometrija yra kelių ar 
keliolikos mikrometrų, todėl modeliuoti yra pasirenkama tik ta 
plokštelės dalis, kurioje bus formuojamos tranzistoriaus struk-
tūros. Plokštelės matmenys yra nurodomi abscisių bei ordinačių 
ašyse. Mūsų modeliuojamo tranzistoriaus pradinis abscisių ašies 
taškas bus 0 µm, galutinis – 24 µm, o ordinačių pradinis taš-
kas – 0 µm, galutinis – 4 µm. Vėliau suformuojamas aprašytos 
plokštelės tinklelis (angl. mesh, grid line). Jis yra būtinas, kadan-
gi Athena paprogramėje skaičiavimai atliekami taikant baigtinių 
elementų metodą. Šio metodo metu, abscisių ir ordinačių tinkle-
lio susikirtimo taškuose yra sprendžiamos diferencinės bei inte-
gralinės lygtys, todėl, kuo tinklelis bus tankesnis, tuo tikslesni 
bus ir skaičiavimai. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad tinklelio 
tankumas lemia skaičiavimo trukmę, t. y. kuo jis tankesnis, tuo 
ilgesnė skaičiavimo trukmė. 

Atsižvelgiant į projektuojamo tranzistoriaus struktūros mo-
deliavimo tikslumą ir skaičiavimo trukmę, tolimesniems skaičia-
vimams yra pasirinktas toks tinklelis: abscisių ašyje, ties 0 µm ir 
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24 µm taškais, bus 0,5 µm žingsnio tinklelis, o ties 6 µm ir 18 µm 
taškais žingsnio tinklelis bus tankesnis – 0,1 µm, nes šiame inter-
vale bus kuriamos tranzistoriaus pn sandūros, panašiai ordinačių 
ašyje ties plokštelės paviršiumi parenkamas 0,1 µm žingsnio tin-
klelis, o ties 4 µm – 0,5 µm. Pasirinktos plokštelės ir jos tinklelio 
aprašo programinis kodas yra toks:

# Plokštelės matmenų ir tinklelio įvedimas x ašyje

line x loc=0.0 spacing=0.5

line x loc=6.0 spacing =0.1

line x loc=18.0 spacing =0.1

line x loc=24.0 spacing =0.5

# Plokštelės matmenų ir tinklelio įvedimas y ašyje

line y loc=0.0 spacing =0.1

line y loc=4.0 spacing =0.5

Silicio plokštelės parametrų nustatymas. Vėliau nurodoma 
plokštelės medžiaga ir jos kristalografinė gardelė, legiruojančios 
priemaišos bei jų koncentracija arba padėklo savitoji ρ varža. 
Pasirinkta silicio (Si) plokštelė, kurios kristalografinė gardelė – 
(100), legiruota boru, o savitoji varža – ρ = 10 W×cm. Tokios sili-
cio plokštelės aprašo kodas yra toks:

# Legiruota boru silicio plokštelė, kurios savitoji

# varža ρ=10 W×cm

init silicon orient=100 boron resistivity=10 two.d

Paslėptojo sluoksnio formavimas. Paruošus Si plokštelės pa-
viršių, vykdomas 10 minučių trukmės terminio oksidavimo pro-
cesas drėgno deguonies atmosferoje, esant 1100 ºC temperatūrai. 
Terminio oksidavimo drėgname deguonyje programinis kodas 
yra toks:

# Terminis oksidavimas drėgname deguonyje
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diffuse time=10 temperature=1100 wetO2 press=2 

hcl=3

Gauname 0,38 µm storio oksidą, kurį po to dengiame foto-
rezistu centrifugoje. Joje dėl išcentrinių jėgų fotorezistas ant ly-
gaus paviršiaus pasklinda plonu 0,5 mm vienodo storio sluoksniu. 
Plokštelės su SiO2 sluoksniu dengimas fotorezistu yra toks:

# Fotorezisto AZ1250J sluoksnio formavimas

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

Po to fotolitografijos technologiname procese turėtų būti 
vykdomos tokios technologinės operacijos: fotorezisto džio-
vinimas, eksponavimas, kaitinimas, ryškinimas ir kietinimas. 
Siekiant supaprastinti rašomą programinį kodą, fotolitografijos 
procesas pakeičiamas Athena paprogramėje naudojamu geome-
triniu ėsdinimu. Šio ėsdinimo metu yra pašalinamas koordinačių 
taškais nurodytas fotorezisto plotas. Fotorezisto geometrinio ės-
dinimo programinis kodas yra toks: 

# Anga paslėptam n+ sluoksniui suformuoti

etch name.resist=AZ1350J start x=6.0 y=-0.8

etch cont x=6.0 y=-0.2

etch cont x=18.0 y=-0.2

etch done x=18.0 y=-0.8

Fluoro rūgštimi HF yra ėsdinamas SiO2, naudojant kaip 
priedą amonio floridą NH4F ėsdinimo kokybei pagerinti. Tokio 
ėsdiklio selektyvumas fotorezisto atžvilgiu yra labai didelis – 
daugiau kaip 100. Izotropinio ėsdinimo, kai selektyvumas foto-
rezistas: SiO2 = 1:100, ėsdinimo programinis kodas yra toks:

# Medžiagų ėsdinimo greičio nustatymas

rate.etch machine=HF wet.etch name.resist=AZ1350J 

n.m isotropic=1 

rate.etch machine=HF wet.etch oxide n.m isotro-
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pic=100 

# Ėsdinimo laiko nustatymas

etch machine=HF time=5 min

Likęs fotorezisto sluoksnis yra pašalinamas koncentruotoje 
sieros ar azoto rūgštyje. Fotorezisto pašalinimo operacija aprašo-
ma šiuo programiniu kodu:

# Pašalinamas likęs fotorezisto sluoksnis

etch name.resist=AZ1350J all

Dabar galima atlikti paslėptojo n+ sluoksnio pradinį for-
mavimą: į apie 0,25 mm plokštelės gylį (per tolesnes termines 
operacijas vyks šio sluoksnio plėtimasis, žr. 6.1 pav.) 5 minutes 
vykdoma As priemaišų difuzija, esant 1000 ºC temperatūrai:

# Atliekamas arseno priemaišų įterpimas

diffusion time=5 temp=1000 c.arsenic=1.0e21 

Po to nuėsdiname likusį SiO2 sluoksnį, panaudoję šį progra-
minį kodą:

# Nuėsdinamas likęs SiO
2
 sluoksnis

etch oxide all

Silicio epitaksinio sluoksnio auginimas. Ant plokštelės užau-
ginamas 5 µm storio, n tipo arsenu legiruotas (ND = 5×1015 cm -3) 
epitaksinis sluoksnis, naudojant chloridinį metodą epitaksiniame 
vertikaliame reaktoriuje 10 minučių, esant 1000 ºC temperatūrai. 
Šio epitaksijos proceso programinis kodas yra toks:

# Epitaksijos būdu auginamas 5 µm Si sluoksnis,

# legiruotas arsenu

epitaxy time=10 temp=1000 t.final=1100 c.arseni-

c=5e15 thickness=5 div=50

Sandūrinė tranzistorių izoliacija ir kolektoriaus srities for-
mavimas. Termiškai oksiduojame plokštelę ir antrosios fotolito-
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grafijos metu ėsdiname angas tose vietose, kuriose bus atliekama 
dviejų stadijų boro difuzija. Pirmoji boro difuzija – priemaišų 
įterpimas, esant 1100 ºC temperatūrai, 10 minučių, o antroji – 
priemaišų perskirstymas, esant 1200 ºC temperatūrai, sauso de-
guonies atmosferoje. Antrosios stadijos trukmė parenkama taip, 
kad boro priemaišos prasiskverbtų per visą epitaksinio sluoksnio 
storį. Taip n laidumo kolektorinė sritis izoliuojama p+ laidumo 
sritimis. Šio etapo programinis kodas yra toks:

# Terminis oksidavimas drėgname deguonyje

diffuse time=10 temperature=1100 wetO2 press=2 

hcl=3

# Fotorezisto AZ1250J sluoksnio formavimas

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

# Fotoreziste atidaromos angos izoliuotai sričiai 

# suformuoti: kairioji anga

etch name.resist=AZ1350J start x=0.0 y=-5.6

etch cont x=0.0 y=-5.0

etch cont x=0.5 y=-5.0

etch done x=0.5 y=-5.6

# Fotoreziste atidaromos angos izoliuotai sričiai 

# suformuoti: dešinioji anga

etch name.resist=AZ1350J start x=23.5 y=-5.6

etch cont x=23.5 y=-5.0

etch cont x=24.0 y=-5.0

etch done x=24.0 y=-5.6

# Medžiagų ėsdinimo greičio nustatymas

rate.etch machine=HF wet.etch name.resist=AZ1350J 

n.m isotropic=1 
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rate.etch machine=HF wet.etch oxide n.m isotro-

pic=100 

# Ėsdinimo laiko nustatymas

etch machine=HF time=5 min

# Pašalinamas likęs fotorezisto sluoksnis

etch name.resist=AZ1350J all

# Atliekamas boro priemaišų įterpimas

diffusion time=10 temp=1100 c.boron=1.0e21 

# Atliekamas boro priemaišų perskirstymas

diffusion time=40 temp=1200 dryo2 press=1 hcl=2

# Nuėsdinamas likęs SiO2
 sluoksnis

etch oxide all

Tranzistoriaus bazės formavimas. Auginamas apie 0,38 mm 
storio terminis oksidas. Trečioji fotolitografija naudojama tran-
zistoriaus bazės langui okside atidaryti, per kurį atliekama boro 
difuzija taip pat dviem etapais, difuzantas – boras. Bazės sluoks-
nio siektini orientaciniai parametrai: gylis XjB – apie 1,5–2,0 mm, 
paviršinė varža RsB – apie 250–300 W/□, paviršinė koncentracija 
N0B – apie 4…5×1018 cm-3. Difuzijos antrosios stadijos metu bazės 
srityje išaugęs oksido sluoksnis nuėsdinamas. Šio etapo progra-
minis kodas yra toks:

# Terminis oksidavimas drėgname deguonyje

diffuse time=10 temperature=1100 wetO2 press=2 

hcl=3

# Fotorezisto AZ1250J sluoksnio formavimas

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

# Fotoreziste atidaroma anga bazės legiravimui

etch name.resist=AZ1350J start x=8.0 y=-5.4
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etch cont x=8.0 y=-4.8

etch cont x=13.0 y=-4.8

etch done x=13.0 y=-5.4

# Medžiagų ėsdinimo greičio nustatymas

rate.etch machine=HF wet.etch name.resist=AZ1350J 

n.m isotropic=1 

rate.etch machine=HF wet.etch oxide n.m isotro-

pic=100 

# Ėsdinimo laiko nustatymas

etch machine=HF time=5 min

# Pašalinamas likęs fotorezisto sluoksnis

etch name.resist=AZ1350J all

# Atliekamas boro priemaišų įterpimas

diffusion time=10 temp=1100 c.boron=3e19 

# Atliekamas boro priemaišų perskirstymas

diffusion time=15 temp=1200 dryo2 press=1 hcl=2

# Nuėsdinamas likęs SiO2
 sluoksnis

etch oxide all

Emiterio ir kolektoriaus n+ sričių formavimas. Ketvirtosios 
fotolitografijos metu formuojamos angos emiterio difuzijai ir ko-
lektoriaus varžai sumažinti. n+ emiteris gaunamas vienstadijinę 
fosforo difuziją atliekant oksiduojančioje aplinkoje 5 minutes, 
esant 1000 ºC temperatūrai. Emiterio sluoksnio siektini orienta-
ciniai parametrai: gylis – apie 0,7–0,8 mm, paviršinė varža RsE – 
8–10 W/□, paviršinė koncentracija N0E – apie 1,5…2,0×1020 cm-3. 
Šio etapo programinis kodas yra toks:

# Terminis oksidavimas drėgname deguonyje

diffuse time=10 temperature=1100 wetO2 press=2 
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hcl=3

# Fotorezisto AZ1250J sluoksnio formavimas

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

# Fotoreziste suformuojama anga emiterio legira-

vimui

etch name.resist=AZ1350J start x=8.0 y=-5.2

etch cont x=8.0 y=-4.6

etch cont x=9.0 y=-4.6

etch done x=9.0 y=-5.2

# Fotoreziste suformuojama anga ominiam kolekto-

riaus

# kontaktui sudaryti 

etch name.resist=AZ1350J start x=16.5 y=-5.2

etch cont x=16.5  y=-4.6

etch cont x=17.5 y=-4.6

etch done x=17.5 y=-5.2

# Medžiagų ėsdinimo greičio nustatymas

rate.etch machine=HF wet.etch name.resist=AZ1350J 

n.m isotropic=1 

rate.etch machine=HF wet.etch oxide n.m isotro-

pic=100 

# Ėsdinimo laiko nustatymas

etch machine=HF time=5 min

# Pašalinamas likęs fotorezisto sluoksnis

etch name.resist=AZ1350J all

# Atliekamas fosforo priemaišų įterpimas

diffusion time=5 temp=1000 c.phos=1e21 
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# Nuėsdinamas likęs SiO
2
 sluoksnis

etch oxide all

Kontaktinių angų fotolitografija. Termiškai oksiduojama Si 
plokštelė. Oksido storis – apie 0,38 mm. Penktosios fotolitografi-
jos metu ėsdinamos angos tose vietose, kuriose bus tranzistoriaus 
emiterio, bazės ir kolektoriaus bei sandūrinės izoliacijos ominiai 
kontaktai tarp aliuminio ir silicio. Po oksido ėsdinimo pašalina-
mas fotorezistas. Šio etapo programinis kodas yra toks:

# Terminis oksidavimas drėgname deguonyje

diffuse time=10 temperature=1100 wetO2 press=2 

hcl=3

# Fotorezisto AZ1250J sluoksnio formavimas

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

# Fotoreziste suformuojama anga emiterio elektro-

dui

etch name.resist=AZ1350J start x=8.25 y=-5.1

etch cont x=8.25 y=-4.4

etch cont x=8.75 y=-4.4

etch done x=8.75 y=-5.1

# Suformuojama anga bazės elektrodui

etch name.resist=AZ1350J start x=12.0 y=-5.1

etch cont x=12.0 y=-4.4

etch cont x=12.5 y=-4.4

etch done x=12.5 y=-5.1

# Suformuojama anga kolektoriaus elektrodui

etch name.resist=AZ1350J start x=16.75 y=-5.1

etch cont x=16.75 y=-4.4

etch cont x=17.25 y=-4.4
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etch done x=17.25 y=-5.1

# Medžiagų ėsdinimo greičio nustatymas

rate.etch machine=HF wet.etch name.resist=AZ1350J 

n.m isotropic=1

rate.etch machine=HF wet.etch oxide n.m isotro-

pic=100 

# Ėsdinimo laiko nustatymas

etch machine=HF time=5 min 

# Pašalinamas likęs fotorezisto sluoksnis

etch name.resist=AZ1350J all

Pirmoji aliuminio metalizacija. Plokštelės nuvalomos chemi-
niu ar plazminiu būdu, prieš dengiant aliuminio sluoksnį chemi-
niu garų nusodinimo būdu. Projektuojamas Al sluoksnio storis 
yra lygus 0,5 mm:

# Aliuminio cheminių garų nusodinimo aprašas

rate.depo machine=cvd aluminum n.m cvd dep.rate=250 

step.cov=0.80

# Atliekamas cheminis garų nusodinimas

deposit machine=cvd time=2 minutes div=10

Šeštosios fotolitografijos metu fotoreziste formuojamos su-
jungimų sritys tranzistoriaus elektrodams ir kitiems integrinių 
grandynų elementams, pvz., sandūrinei izoliacijai. Po to ėsdi-
namas aliuminio sluoksnis ir kontaktinėse angose bei ant izolia-
cinio silicio dioksido sluoksnio lieka laidieji takeliai, integrinių 
grandynų elementus jungiantys laidininkai, kurių plotis pri-
klauso nuo minimalaus fotolitografijos matmens ir / arba mak-
simalių tekančių srovių tankių. Aliuminis ėsdinamas rūgščių bei 
šarmų tirpaluose. Esant pozityviajam fotorezistui, Al ėsdinamas 
60–70ºC fosforo rūgštyje, o kokybei pagerinti naudojami acto, 
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azoto rūgščių priedai. Al ėsdinimo greitis yra apie 550–600 nm/
min., kai ėsdiklio tirpalo sudėtis yra 80 % H3PO4, 5 % HNO3, 
5 % CH3COOH ir 10 % dejonizuoto H2O, o temperatūra – 60 
ºC. Po to, pašalinus fotorezistą, ominiams kontaktams pagerinti, 
esant 500 ºC temperatūrai, atliekamas Al kontaktų atkaitinimas. 
Šio etapo programinis kodas yra toks:

# Fotorezisto AZ1250J sluoksnio formavimas

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

# Fotoreziste suformuojamos angos elektrodams

etch name.resist=AZ1350J start x=10.0 y =-5.6

etch cont x=10.0 y=-4.9

etch cont x=10.75 y=-4.9

etch done x=10.75 y=-5.6

# Fotoreziste suformuojamos angos elektrodams

etch name.resist=AZ1350J start x=13.75 y =-5.6

etch cont x=13.75 y=-4.9

etch cont x=15.5 y=-4.9

etch done x=15.5 y=-5.6

# Medžiagų ėsdinimo greičio nustatymas: fosforo 

# rūgšties tirpalas

rate.etch machine=H3PO4 wet.etch name.resi-

st=AZ1350J n.m isotropic=15 

rate.etch machine=H3PO4 wet.etch aluminum n.m iso-

tropic=550 

# Ėsdinimo laiko nustatymas

etch machine=H3PO4 time=1 min

# Pašalinamas likęs fotorezisto sluoksnis
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etch name.resist=AZ1350J all

# Nurodomas aliuminio paviršiaus įtempimas, klam-

pumas  

material aluminum gamma.reflo=860 reflow visc.0=2e-17 

visc.E=4.45

# Vykdomas aliuminio atkaitinimas

bake time=5 min temp=500 reflow 

Pasyvacija. Galiausiai plokštelės paviršius pasyvuojamas: 
ant jo nusodinamas ištisinis silicio dioksido sluoksnis ir vykdo-
ma pasyvacijos fotolitografija angoms integrinių grandynų išva-
dų kontaktams atidaryti. Šiais procesais pasibaigia Si plokštelėje 
formuojamų tranzistorių ir integrinių grandynų su viena metali-
zacija grupinis apdorojimas. Programinis kodas yra toks:

# Nurodomi cheminio garų nusodinimo parametrai

rate.depo machine=SiO2 oxide n.m cvd dep.rate=125 

step.cov=0.80

# Nurodoma pasyvacijos vykdymo trukmė

deposit mach=SiO2 time=8.0 minute div=10

# Pasyvacijos fotolitografija IG išvadų kontaktams

# Fotorezisto AZ1250J sluoksnio formavimas

deposit name.resist=AZ1350J thickness=0.5 div=10

# Fotoreziste suformuojama anga emiterio kontaktui 

etch name.resist=AZ1350J start x=0 y=-6.5

etch cont x=0 y=-5.9

etch cont x=2.0 y=-5.9

etch done x=2.0 y=-6.5

#Fotoreziste suformuojama anga kolektoriaus kon-

taktui
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etch name.resist=AZ1350J start x=22 y=-6.5

etch cont x=22 y=-5.9

etch cont x=24.0 y=-5.9

etch done x=24.0 y=-6.5

# Medžiagų ėsdinimo greičio nustatymas

rate.etch machine=HF wet.etch name.resist=AZ1350J 

n.m isotropic=1

rate.etch machine=HF wet.etch oxide n.m isotro-

pic=100 

# Ėsdinimo laiko nustatymas

etch machine=HF time=10 min 

# Pašalinamas likęs fotorezisto sluoksnis

etch name.resist=AZ1350J all

Tranzistoriaus elektrodų aprašymas. Suformavus tranzis-
toriaus elektrodus, tolimesnėms elektrinėms charakteristikoms 
modeliuoti reikia nurodyti jų pavadinimus. Tai atliekama absci-
sių ašyje nurodžius šių elektrodų vidurio taškus:

# Elektrodams suteikiami pavadinimai

electrode name=collector x=17.0

electrode name=emitter x=8.5

electrode name=base x=12.25

Tranzistoriaus konstrukcinių parametrų analizė. Gamybos 
metu po kiekvieno technologinio proceso atliekama kontrolė. 
Vizualiai tikrinama oksidavimo, fotolitografijos, paviršiaus va-
lymo kokybė. Difuzinių sričių parametrai kontroliuojami matuo-
jant paviršines Rs varžas ir / arba priemaišų N0 koncentracijas ir / 
arba sandūrų Xj gylius. Šiuos parametrus taip pat galima nustaty-
ti ir Athena programoje. Gautų pn sandūrų Xj gyliai ties emiterio 
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viduriu, t. y. ties 8,5 abscisių tašku (x. val = 8,5) yra randami 
naudojant šiuos programinius kodus:

# Emiterio X
jE
 gylio nustatymas

extract name=“Emiterio gylis“ xj material=“Sili-

con“ mat.occno=1 x.val=8.5 junc.occno=1

# Bazės XjB
 gylio nustatymas

extract name=“Bazes gylis“ xj material=“Silicon“ 

mat.occno=1 x.val=8.5 junc.occno=2

# Kolektoriaus XjC
 gylio nustatymas

extract name=“Kolektoriaus gylis“ xj material=“Si-

licon“ mat.occno=1 x.val=8.5 junc.occno=3

Parametras junc.occno nurodo puslaidininkio sluoksnių ei-
liškumą nuo padėklo paviršiaus, pasirinktame x.val=8.5 taške. 
Kadangi n+pn tranzistoriaus struktūroje emiterio sritis yra pir-
moji nuo plokštelės paviršiaus, todėl junc.occno=1. Tuo tarpu 
bazės sritis yra antroji, o kolektoriaus – trečioji, todėl šie parame-
trai yra lygūs junc.occno=2, junc.occno=3. 

Atlikus skaičiavimus, apatiniame Deckbuild programos 
vykdymų lange bus matomi šie rezultatai:

EXTRACT> extract name=“Emiterio gylis“ xj materi-

al=“Silicon“ mat.occno=1 x.val=8.5 junc.occno=1

Emiterio gylis= 0.77826 um from top of first Silicon 

layer  X.val=8.5

EXTRACT> extract name=“Bazes gylis“ xj material=“-

Silicon“ mat.occno=1 x.val=8.5 junc.occno=2

Bazes gylis= 1.58272 um from top of first Silicon 

layer  X.val=8.5

EXTRACT> extract name=“Kolektoriaus gylis“ xj ma-

terial=“Silicon“ mat.occno=1 x.val=8.5 junc.occno=3
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Kolektoriaus gylis= 6.47368 um from top of first 

Silicon layer  X.val=8.5

Iš atliktų skaičiavimų matyti, kad gauto emiterio gylis apyti-
kriai lygus XjE ≈ 0,78 µm, bazės – XjB ≈ 1,58 µm, o kolektoriaus – 
XjC ≈ 6,47 µm.

Paviršinės Rs varžos yra nustatomos naudojant šiuos progra-
minius kodus:

# Emiterio paviršinės R
sE
 varžos nustatymas

extract name=“Emiterio varza“ sheet.res materi-

al=“Silicon“ mat.occno=1 x.val=8.5 region.occno=1

# Bazės paviršinės RsB
 varžos nustatymas

extract name=“Bazes varza“ sheet.res material=“Si-

licon“ mat.occno=1 x.val=12.25 region.occno=1

# Kolektoriaus paviršinės RsC
 varžos nustatymas

extract name=“Kolektoriaus varza“ sheet.res mate-

rial=“Silicon“ mat.occno=1 x.val=17.0 region.occno=1

Atlikus tranzistoriaus sričių Rs skaičiavimus, gauti tokie re-
zultatai: RsE = 9,13 W/□, RsB = 293,89 W/□, kolektoriaus kontakto 
RsC = 6,54 W/□.

Suformuoto n+pn tranzistoriaus sričių paviršinės priemaišų 
N0 koncentracijos yra nustatomos naudojant šiuos programinius 
kodus:

# Emiterio paviršinės N
0E
 koncentracijos nustatymas

extract name=“Emiterio koncentracija“ surf.conc 

impurity=“Net Doping“ material=“Silicon“ mat.occno=1 

x.val=8.5

# Bazės paviršinės N0B
 koncentracijos nustatymas

extract name=“Bazes koncentracija“ surf.conc im-

purity=“Net Doping“ material=“Silicon“ mat.occno=1 

x.val=12.25
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#Kolektoriaus paviršinės N
0K
 koncentracijos nusta-

tymas

extract name=“Kolektoriaus koncentracija“ surf.

conc impurity=“Net Doping“ material=“Silicon“ mat.oc-

cno=1 x.val=17.0

Atlikus tranzistoriaus sričių N0 skaičiavimus, gauti tokie re-
zultatai: N0E = 1,9×1020 cm-3, N0B = 4,72×1018 cm-3, kolektoriaus 
kontakto N0C = 1,84×1020 cm-3. 

Epitaksinio sluoksnio ND = 5×1015 cm-3, o paslėptojo sluoksnio 
maksimali koncentracija – apie 2×1019 cm-3 (žr. 6.2 pav.). 

Galiausiai, nustačius visus būtinus parametrus, suprojektuo-
ta n+pn tranzistoriaus su sandūrine izoliacija struktūra yra išsau-
goma complete _ BJT.str faile bei pavaizduojama naudojantis 
TonyPlot paprograme:

# Galutinės struktūros saugojimas faile

structure outfile = complete_BJT.str

# Galutinės struktūros atvaizdavimas

tonyplot complete_BJT.str -set settings.set

quit

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad TonyPlot paprogramei yra nu-
rodytas tekstinis nustatymų settings.set failas. Jo turinys yra pa-
teiktas 1 priede. 
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XjB≈1,6 µm

p padėklas 

p+  p+  n+  p  n+  

n+ paslėptasis 

n epitaksinis
XjE≈0,8 µm

XjC≈6,5 µm

6.1 pav. Planarinės epitaksijos dvipolio n+pn tranzistoriaus struktūra

Įrašius į Deckbuild programos išrinkties langą visas aptar-
tas komandas, vykdomi skaičiavimai. Juos atlikus, TonyPlot pro-
grama pavaizduos sudarytą planarinės epitaksijos dvipolio n+pn 
tranzistoriaus struktūrą bei priemaišų pasiskirstymą puslaidinin-
kinės tūryje (6.1 pav.). 

Anksčiau buvo pateikti Xj nustatymo programiniai kodai, 
tačiau tai atlikti galima ir grafiniu būdu. Tuo tikslu TonyPlot lan-
ge yra pasirenkama Plot→Display→Junction komandų seka, o 
ją įvykdžius, pavaizduojamos pn sandūrų ribos. Norint tiksliai 
nustatyti šias ribas, patartina naudoti liniuotę, kurią galima pasi-
rinkti įvykdžius Tools→Ruler komandų seką. Atlikus matavimus 
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ties emiterio viduriu, t. y. ties  8,5 µm abscisių tašku, matyti, kad 
XjE ≈ 0,8 µm, XjB ≈ 1,6 µm, XjC ≈ 6,5 µm. Atliktų matavimų rezul-
tatai pateikti 6.1 paveiksle.

XjE

pagrindas bazė kolektorius 

emiteris 

XjB

XjC

SiO2 Al

6.2 pav. Priemaišų pasiskirstymas planarinės epitaksijos dvipolio n+pn tranzistoriaus 
struktūroje

Norint nustatyti priemaišų pasiskirstymą norimose puslaidi-
ninkinės struktūros srityse, yra naudojama Tools→Cutline ko-
mandų seka. Atlikus šią komandą ir pasirinkus vertikalų žymeklį 
bei norimą abscisių ašies tašką (šiuo atveju ties emiterio viduriu, 
t. y. x = 8,5 μm), gaunamas efektinės priemaišų Nef koncentra-
cijos (angl. net doping) grafikas (6.2. pav.). Nef yra donorinių ND 
ir akceptorinių NA priemaišų skirtumo modulis, t. y. Nef = |ND – 
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NA|. Šiame grafike taip pat galima nustatyti pn sandūrų Xj gylius. 
Žinant, kad pn sandūra susidaro gylyje, kur įvestų donorinių prie-
maišų koncentracija yra lygi akceptorinės priemaišos koncentra-
cijai, t. y. Nef = |ND – NA| = 0, šio grafiko minimumai ir atitiks jau 
ankščiau apskaičiuotas ir išmatuotas XjE, XjB, XjC reikšmes. 

Tranzistoriaus voltamperinių charakteristikų modeliavimas 
ir analizė. Čia pateikiamas planarinio epitaksinio dvipolio n+pn 
tranzistoriaus išėjimo VACh šeimos modeliavimo programinis 
kodas: 

# Pasirenkama Atlas modeliavimo programa

go atlas

# Gautas dvipolio n+pn tranzistoriaus vaizdas

init infile=complete_BJT.str

# Dvipolių tranzistorių modelių aprašas

models conmob fldmob consrh auger print  

# Nustatomos bazės srovės vertės

solve init

solve  vbase=0.1 vstep=0.1 vfinal=0.7 name=base

contact name=base current

solve ibase=1.e-6 outfile=BJT_1uA

solve ibase=2.e-6 outfile=BJT_2uA

solve ibase=3.e-6 outfile=BJT_3uA

solve ibase=4.e-6 outfile=BJT_4uA

# Kolektoriaus įtampos keitimas, esant tam tikrai 

bazės srovei

load infile=BJT_1uA

log outfile=BJT_1uA.log 

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=co-
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llector

load infile=BJT_2uA

log outfile=BJT_2uA.log

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=co-

llector

load infile=BJT_3uA

log outfile=BJT_3uA.log

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=co-

llector

load infile=BJT_4uA

log outfile=BJT_4uA.log

solve vcollector=0.0 vstep=0.25 vfinal=5.0 name=co-

llector

# Gautos išėjimo VACh šeimos atvaizdavimas 

tonyplot -overlay  BJT_1uA.log BJT_2uA.log BJT_3uA.

log BJT_4uA.log -set BJT_settings.set

quit

Detalesnis VACh modeliavimo paaiškinimas yra aptartas 5 
skyriuje.

6.3 paveiksle pateikta dvipolio n+pn tranzistoriaus išėjimo 
VACh šeima. Šiose charakteristikose matyti, kad kolektoriaus IC 
srovė yra valdoma bazės IB srove. Kai VC = 2 V ir pakitus IB srovei 
nuo 1 µA iki 2 µA, kolektoriaus srovė IC padidėja nuo 70 µA iki 
130 µA, t. y. bazės srovės perdavimo koeficientas b yra lygus 60.

Išvados. Dvipolių tranzistorių gamybos technologinių pro-
cesų projektavimas ir analizė atlikta epitaksiniam planariniam 
n+pn tranzistoriui su sandūrine izoliacija, naudojant tik 7 foto-
litografijas: paslėptojo sluoksnio, sandūrinės tranzistorių izolia-
cijos, emiterio ir kolektoriaus n+ sričių, kontaktinių langų, pir-
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mosios aliuminio metalizacijos ir pasyvacijos. Tranzistoriaus 
pagrindiniai konstrukciniai parametrai pateikiami toliau. 

6.3 pav. Dvipolio n+pn tranzistoriaus išėjimo charakteristika

Silicio plokštelės kristalografinė orientacija – (100), legi-
ruota boru, o savitoji varža – ρ = 10 W×cm. Silicio epitaksinis 
sluoksnis yra 5 µm storio, n tipo ir jo paviršinė koncentracija 
ND = 5×1015 cm-3. Emiterio gylis apytikriai lygus XjE ≈ 0,8 µm, 
bazės – XjB ≈ 1,6 µm, o paslėptojo sluoksnio (kolektoriaus) – XjC 
≈ 6,5 µm, o paviršinės varžos atitinkamai RsE = 9,1 W/□, RsB = 
294 W/□ ir kolektoriaus kontakto RsC = 6,5 W/□, o paviršinės 
koncentracijos N0E ≈ 1,9×1020 cm-3, N0B ≈ 4,7×1018 cm-3 ir N0C ≈ 
1,8×1020 cm-3. 
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apiBendrinimas 

Išnagrinėti vienpolių planariųjų silicio KMOP tranzistorių gamy-
bos technologijų ypatumai, tipinės vienpolių n ir p tipo kanalų 
tranzistorių gamybos technologinių operacijų sekos ir technolo-
ginių procesų parametrai.

Remiantis savaime susitapdinančios polikristalinio silicio 
užtūros technologija, silicio planariųjų KMOP tranzistorių tech-
nologinių procesų modeliavimas aprašytas taikant 16 fotolitogra-
fijų, 3 metalų lygius ir per 100 technologinių operacijų: 1,0 µm 
minimalaus matmens projekcinę fotolitografiją, terminį oksida-
vimą sausame ir / arba šlapiame deguonyje, žemo slėgio chemi-
nio nusodinimą iš garų fazės SiO2, Si3N4 ir polikristalinio silicio, 
borosilikatinių stiklų sluoksnių dengimą, dielektrinių ir metalo 
sluoksnių plazminius ėsdinimo būdus, boro, fosforo ir arseno 
jonų implantaciją ir terminį priemaišų perskirstymą, Ti, TiS2, 
TiN, W ir Al metalo sluoksnių formavimą ir cheminį-mechaninį 
poliravimą paviršiaus reljefui išlyginti.

Rezultatai gauti naudojant Silvaco Athena programų rinki-
nį, o įtaisų voltamperinių charakteristikų tyrimas atliktas taikant 
Atlas programų rinkinį. Pateikti jiems modeliuoti skirti Athena ir 
Atlas programiniai kodai ir jų paaiškinimai.

Taip pat išanalizuotos tipinės dvipolių tranzistorių gamybos 
sekos ir taikomi pagrindinių technologinių procesų: paslėptojo 
sluoksnio, epitaksijos, bazės difuzijos arba jonų implantacijos, 
emiterio legiravimo ir kt. parametrai. 

Dvipolių tranzistorių gamybos technologinių procesų pro-
jektavimas ir analizė atlikta epitaksiniam planariniam n+pn tran-
zistoriui su sandūrine izoliacija naudojant tik 7 fotolitografijas: 
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paslėptojo sluoksnio, sandūrinės tranzistorių izoliacijos, emiterio 
ir kolektoriaus n+ sričių, kontaktinių langų, pirmosios aliuminio 
metalizacijos, pasyvacijos.
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priedai

1. TonyPlot tekstinis nustatymų settings.set failas 

### Pagrindinio vaizdo nustatymai ###

# Tinklelis išjungtas

show mesh off

# Medžiagų kontūrai įjungti

show edges on

# Medžiagos įjungtos

show materials on

# Priemaišų koncentracijų pasiskirstymas įjungtas

show contours on

# Sandūrų gyliai įjungti

show junctions on

### Priemaišų koncentracijų nustatymai ###

# Rodyti efektinę priemaišų koncentraciją

contours 1 impurity „Net Doping“

# Rodyti priemaišų koncentracijas tik silicyje

contours 1 materials 1

contours 1 materials „Silicon“ 1

# Priemaišų koncentracijų padalų spalvinis žingsnis

contours 1 nsteps 33

# Priemaišų koncentracijų ribos išjungtos
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contours 1 outline off

# Priemaišų koncentracijų spalvų paletė

contours 1 color 0

# Įjungti priemaišų koncentracijų nustatymus

contours 1 apply
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2.  TonyPlot tekstinis nustatymų cmos_settings.
set failas 

### Legendų padėčių nustatymai ###

# Srovės legenda dešinėje, per vidurį

key electrical at 5

# Įtampų legenda kairėje pusėje, viršuje

key overlay at 1

# Įjungti legendų padėčių nustatymus

key apply 

### Grafiko aprašymas ###

# Atvaizduoti grafiko taškus

show points on

# Atvaizduoti grafiko linijas

show lines on

# Grafiko tipo nustatymas

xygraph type 0 convert 0

# Grafiko y-ašies tipo nustatymas

xygraph yaxis scale linear

# x-ašies parametro nustatymas

xygraph xaxis „Drain bias“ linear

# y-ašies parametro nustatymas

xygraph yaxis „Drain current“ linear

# Rodyti x-ašies pavadinimą 

show label xaxis on

# Rodyti y-ašies pavadinimą 

show label yaxis on
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# x-ašies pavadinimo aprašas

label xaxis „Drain voltage, V“

# y-ašies pavadinimo aprašas

label yaxis „Drain current, A“
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3. TonyPlot tekstinis nustatymų BjT_settings.set 
failas 

### Legendų padėčių nustatymai ###

# Srovės legenda dešinės pusės apačioje

key electrical at 4

# Įtampų legenda kairės pusės viršuje

key overlay at 1

# Įjungti legendų padėčių nustatymus

key apply 

### Grafiko aprašymas ###

# Atvaizduoti grafiko taškus

show points on

# Atvaizduoti grafiko linijas

show lines on

# Grafiko tipo nustatymas

xygraph type 0 convert 0

# Grafiko y-ašies tipo nustatymas

xygraph yaxis scale linear

# x-ašies parametro nustatymas

xygraph xaxis „Collector voltage“ linear

# y-ašies parametro nustatymas

xygraph yaxis „Collector current“ linear

# Rodyti x-ašies pavadinimą 

show label xaxis on

# Rodyti y-ašies pavadinimą 

show label yaxis on
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# x-ašies pavadinimo aprašas

label xaxis „Collector voltage, V“

# y-ašies pavadinimo aprašas

label yaxis “Collector current, A”
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