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1. Tehnologii de fabricație ale circuitelor digitale VLSI 

Creșterea complexității circuitelor digitale moderne a impus utilizarea metodelor de proiectare asistate 
de software. În marea majoritate a proiectelor funcționarea circuitelor este descrisă prin diagrame bloc, relați-
ile dintre intrări și ieșiri fiind apoi codificate modular cu ajutorul unor limbaje de programare de nivel înalt, 
cum ar fi de exemplu VHDL sau Verilog. Astfel, în multe cazuri arhitecții de sistem și proiectanții blocurilor 
funcționale digitale nu întâlnesc explicit probleme legate de tehnologiile de fabricație. Totuși, cunoașterea 
tehnologiilor poate fi adesea utilă la identificarea constrângerilor de proiectare și influențează semnificativ 
alegerile făcute în timpul dezvoltării proiectului. Această secțiune își propune descrierea câtorva proceduri 
recurente în tehnologiile CMOS moderne și a unor pași de fabricație, fără a intra în detalii specifice științei 
materialelor. 

1.1. Proceduri specifice în tehnologia CMOS 

Tehnologiile care stau la baza fabricației circuitelor integrate utilizează invariabil un substrat semicon-
ductor sau izolator, pe care se depun progresiv diferite tipuri de materiale conform unor forme și șabloane. 
Aceste sabloane sunt definite de cablajul integrat corespunzător dispozitivelor și circuitelor proiectate. Indi-
ferent de tipul dispozitivelor, procedurile tipice folosite pentru realizarea formelor prescrise includ litografia, 
oxidarea, corodarea, depunerea, doparea sau șlefuirea. 

 fotolitografia 

Litografia este cea mai critica problemă a întregului proces de fabricație. Ea înseamnă transferul optic 
al unor forme predefinite la cablare pe suprafața pastilei de circuit integrat. Transferul se face la o scară redu-
să, iar dimensiunea minimă a formelor transferate determină rezoluția procesului de fabricație (de ex. 90nm, 
65nm, 45nm, etc.) 

Transferul imaginilor se face cu ajutorul unor măști și al unui material polimer fotosensibil, care își 
modifică proprietățile fizice și chimice în urma expunerii la lumină. Principiul fotolitografiei este ilustrat în 
Figura 1. 

 

Figura 1. Litografia utilizată în tehnologii de fabricație integrate 

Măștile sunt realizate din sticlă sau cuarț, formele necesare fiind definite prin depunerea unor metale, 
cum ar fi de exemplu crom, pentru a obține transparența sau opacitate selective. La procesele moderne de fa-
bricație, unde geometria minimă foarte redusă este comparabilă cu lungima de undă a luminii folosite la ex-
punere, este necesară corecția optică a măștilor prin predistorsionarea formelor din cablajul integrat pentru a 
reduce erorile produse de fenomenul de difracție. Această măsură, exemplificată în Figura 2, reduce erorile 
dintre geometriile ideale și șablonul rezultat prin litografie pe suprafața circuitului integrat. 

Într-o primă fază a procedurii pastila de siliciu este acoperită cu un polimer fotosensibil. Uniformitatea 
depunerii este asigurată prin rotirea la viteze mari a placuței de siliciu. Polimerul este apoi expus la lumină 
UV, la raze X, la un fascicol de electroni sau la un fascicol de ioni cu ajutorul măștii și a unei lentile conca-
ve. Lumina pătrunde prin mască doar la regiunile transparente, iar lentila micșorează imaginea aducând-o la 
scara impusă de rezoluția procesului. Lungimea de undă a fascicolului utilizat depinde de rezoluție, expune-
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rea corectă impunând evitarea fenomenului de difracție. Predistorsionarea măștilor necesită modelarea și si-
mularea erorilor optice specifice procesului de fabricație. 

 

Figura 2. Corecția optică de proximitate la realizarea măștilor 

Polimerul fotosensibil își schimbă caracteristicile corespunzător cu geometria măștii devenind reactiv 
sau, dimpotrivă, inert chimic. Dacă se dorește îndepărtarea unor straturi de sub regiunea expusă, atunci poli-
merul folosit va fi pozitiv (reactiv chimic), iar dacă se dorește păstrarea stratului, atunci polimerul utilizat va 
fi negativ (inert chimic). Utilitatea celor două tipuri de polimeri fotosensibili este ilustrată în Figura 3. 

 

Figura 3. Utilizarea polimerilor fotosensibili pozitivi și negativi pentru eliminarea sau 
păstrarea unor regiuni de SiO2 

 corodarea 

Corodarea, umedă sau uscată, se folosește pentru îndepărtarea selectivă a unor straturi din regiunile 
anterior expuse prin litografie și crearea unor adâncituri în materialul specific pasului de proces.  

Corodarea umedă se face în mod tipic cu un acid (de exemplu acid fluorhidric pentru SiO2 și H3PO4 
pentru Al) sau un amestec de acizi care atacă porțiunile expuse ale materialului care trebuie îndepărtat. A-
vantajul coroziunii umede sau chimice este costul scăzut și eficiența ridicată. Totuși, datorită naturii izotro-
pice a procesului (corodare uniformă în toate direcțiile), această metodă are o rezoluție limitată și este inutilă 
la realizarea geometriilor mai mici decât aproximativ 1µm. 

Corodarea uscată sau fizică implică direcționarea unui fascicol de particule sau de plasmă cu efect a-
braziv spre zona care trebuie eliminată de pe suprafața circuitului integrat. Dezavantajele procedurii sunt 
complexitatea și costul ridicat, dar efortul la implementare este justificat de natura anisotropică (grad diferit 
și controlat de corodare pe direcții diferite) datorită căreia procedura este utilă la realizarea unor geometrii 
foarte reduse. 
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 difuzia termică și implantarea de ioni 

Difuzia termică este o procedură folosită în procesele clasice de fabricație CMOS pentru realizarea 
unor insule dopate pe suprafața circuitului integrat. Placuța de siliciu se introduce într-un cuptor și se încăl-
zește la o temperatură de 900-1100°C. Dopantul, introdus în incintă sub formă de gaz, difuzează în substrat 
datorită agitației termice și gradientului de concentrație a impurităților. Avantajele dopării prin difuzie termi-
că sunt posibilitatea procesării simultane a mai multor placuțe de siliciu și faptul că prin difuzie nu se crează 
defecte ale rețelei cristaline. Totodată, controlul exact al ariei dopate și al concentrației impurităților este difi-
cil, astfel încât această metodă nu se utilizează la implementarea unor straturi dopate subțiri. 

Implantul de ioni este preferat difuziei termice în procesele moderne de fabricație datorită controlului 
precis al geometriei dopate, al concentrației de dopant și al adâncimii de pătrundere în substrat. Această pro-
cedură este folosită în mod tipic pentru realizarea zonelor de n(p)-well, drenă și sursă ale tranzistoarelor. Do-
parea se face prin bombardarea regiunii expuse a substratului cu ioni donori sau acceptori accelerați. Astfel, 
direcționalitatea și adâncimea de pătrundere ale implantului pot fi controlate cu precizie. 

Trebuie menționat însă că implantarea ionilor este o procedură invazivă, particulele care pătrund în re-
țeaua cristalină provocând goluri și interstiții în laticea de siliciu. Substratul dopat poate deveni chiar amorf 
pe alocuri, regularitatea cristalului pe regiuni întinse fiind compromisă. Defectele, create în urma pătrunderii 
particulelor accelerate în substrat, se reduc prin realiniere termică (eng. thermal annealing). 

Realinierea termică și reducerea defectelor se face prin coacere. Placuța de siliciu este introdusă într-
un cuptor și încălzită la 900-1000°C un timp suficient de lung pentru netezirea rețelei cristaline, dar limitat 
de fenomenul de difuzie a dopantului implantat. Alternativ, încălzirea poate fi realizată prin transfer optic de 
energie de la lămpi incandescente, caz în care se reduce riscul difuziei dopantului (rapid thermal annealing). 

 oxidarea 

Scopul oxidării este creșterea unor straturi de SiO2 pe suprafața substratului sau depunerea stratului de 
oxid pe o suprafață diferită de monocristalul de siliciu.  

O proprietate unică siliciului este aceea că permite realizarea unor straturi foarte subțiri de oxid fără a 
afecta prea mult regularitatea monocristalului. Stratul subțire, până la 4-5nm sau câteva straturi atomice, ser-
vește la realizarea dielectricului de sub porțile tranzistoarelor MOS. Straturile mai groase (eng. field oxide) 
implementează izolația dintre dispozitivele adiacente sau au rol de protecție a suprafeței în pașii procesului 
de fabricație. 

La creșterea stratului de SiO2 pe monocristalul de siliciu oxidarea poate fi uscată, caz în care siliciul 
reacționează chimic cu oxigenul pur din incintă. Alternativ, oxidarea umedă catalizată de căldură este o re-
acție mult mai rapidă în care siliciul leagă oxigenul dizolvat în vapori de apă. 

Pentru realizarea unui strat de oxid pe alte suprafețe decât siliciul pur, se utilizează o depunere chimică 
din vapori (eng. chemical vapor deposition sau CVD). Gazul silan (SiH4) din incintă reacționează cu oxige-
nul umed din vaporii de apă, din reacție rezultând oxidul solid care se depune uniform pe suprafața țintă și 
apă eliminată ulterior. 

 metalizarea 

Realizarea conexiunilor dintre dispozitive și metalizarea contactelor este deosebit de importantă deoa-
rece miniaturizarea extremă a geometriei în procesele moderne de fabricație conduce la dispozitive tot mai 
rapide în timp ce rețeaua de conexiuni metalice devine factorul dominant în limitarea vitezei de comutație. 

Metalul folosit în procesele clasice de fabricație pentru formarea interconexiunilor pe suprafața circui-
telor integrate este aluminiul (Al). Într-o primă fază a procedurii de metalizare aluminiul se depune uniform 
pe suprafața întregii pastile de siliciu, iar apoi zonele cu întreruperi electrice sunt corodate selectiv pentru a 
elimina metalul în exces. Corodarea selectivă este un proces substractiv realizat cu acid fosforic (H3PO4). 

Miniaturizarea geometriilor în procesele moderne de fabricație a dus la îngustarea traseelor de Al, ceea 
ce implică creșterea rezistenței și accentuarea fenomenului de electromigrare. Electromigrarea apare ca efect 
al câmpului electric care poate dizloca permanent ioni din structura metalului. Acești ioni lasă în urma lor in-
terstiții sau se pot acumula în anumite zone ale traseelor, în funcție de intensitatea și orientarea câmpului e-
lectric. Dimensiunea defectelor poate crește în timp, ducând la întreruperea traseelor cu geometrie redusă sau 
la scurt circuite cu alte trasee. Astfel, fiabilitatea circuitelor integrate este semnificativ afectată. 

Pentru a crește frecvențele de funcționare prin scăderea rezistivității metalului și pentru a reduce feno-
menul de electromigrare, procesele moderne de fabricație au înlocuit aluminiul cu cupru (Cu). Cuprul are re-
zistivitatea de aproape două ori mai mică decât aluminiul și este mult mai puțin predispus la electromigrare. 
Astfel, vitezele de comutație și fiabilitatea cresc semnificativ la procesele care folosesc cuprul la metalizare. 
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Dezavantajul major al cuprului este acela că nu poate fi corodat eficient cu niciuna dintre substanțele 
utile la procesele cu aluminiu. Astfel, întregul proces de metalizare trebuie adaptat pentru formarea contacte-
lor și interconexiunilor. Soluția la această problemă este utilizarea unor metalizări aditive, procesul corespun-
zător având denumirea consacrată de damascene sau dual damascene. 

Figura 4 ilustrează principiul metalizării dual damascene. În primul pas se realizează prin fotolitogra-
fie deschiderea în dielectric spre o regiune de difuzie sau un nivel de metal inferior. În al doilea pas pe întrea-
ga suprafață se depune un strat barieră, de regulă nitrid de tantal sau de titaniu (TaN sau TiN), care previne 
difuzia cuprului în dielectrictricul înconjurător. Cuprul este apoi depus pe suprafața circuitul integrat astfel 
încât să umple complet zona de contact și să realizeze totodată stratul superior de conexiune. Depunerea cu-
prului este urmată de o șlefuire chimică și mecanică menită să reducă stratul de metal în exces și să întrerupă 
scurt circuitele nedorite dintre diferitele puncte ale circuitului. În această procedură contactul de tip via și ni-
velul superior de metal sunt realizate într-un singur pas, motiv pentru care procesul este numit dual. 

 

Figura 4. Cuprul folosit la metalizare în procesul CMOS "dual-damascene" 

1.2. Pașii simplificați ai procesului CMOS clasic 

Procesul de fabricație începe cu realizarea unui monocrostal de siliciu sub forma unui lingou. Diamet-
rul lingoului depinde de diametrul placuței de siliciu, specific fiecărui proces în parte. Diametrele sunt stan-
dardizate într-o oarecare măsură, majoritatea producătorilor de circuite digitale VLSI folosind geometria de 
300mm, pregătind totodată trecerea spre 450mm. 

Lingoul de siliciu monocristalin este produs prin metoda Czokhralski. Un creuzet de cuarț este umplut 
cu polisiliciu și încălzit până la 1500°C cu ajutorul unor bobine. După topirea polisiliciului în creuzet se in-
troduce un nucleu de monocristal care este apoi extras și rotit pentru a forma lingoul. Prin controlul tempera-
turii, a vitezei de rotație și a vitezei de extracție cristalul topit de siliciu va adera și se va alinia la rețeaua cris-
talină a nucleului, formând cilindrul de siliciu monocristalin. Procesul este schițat în Figura 5. 

 

Figura 5. Realizarea lingourilor de siliciu monocristalin 

Cristalul poate fi dopat cu atomi donori sau acceptori pentru a realiza tipul de substrat specific proce-
sului de fabricație. Concentrația dopantului în substrat este de regulă în jurul valorii de 2∙1021 impurități/m3. 
O măsură deosebit de importantă a calității lingoului și placuțelor de siliciu rezultate este numărul de defecte 
din laticea de monocristal. Concentrațiile mari de defecte conduc la un procent semnificativ de circuite inte-
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grate defecte și în consecință la costuri de producție mai ridicate. 
După finalizarea procesului lingoul este tăiat în felii (eng. wafer) de câteva sute de µm grosime astfel 

încât plăcuța să reziste la prelucrările mecanice din timpul procesării. Apoi, feliile sunt șlefuite (planarizate) 
și pregătite pentru următorii pași ai procesului. Planarizarea este deosebit de importantă, mai ales atunci când 
uniformitatea stratului depus pe suprafața circuitului integrat este critică. 

În procesele CMOS clasice, care utilizează un substrat p slab dopat (p-) cu atomi acceptori, primul pas 
este realizarea unei zone numite n-well care va găzdui un tranzistor PMOS. Substratul este acoperit în între-
gime cu un strat de dioxid de siliciu (SiO2) și apoi de un polimer fotosensibil pozitiv. Masca n-well permite 
definirea regiunilor specifice prin fotolitografie. Polimerul fotosensibil expus devine sensibil la corodare, 
procedeu în urma căruia se obține o deschizătură în stratul de oxid protector spre substratul descoperit. Pre-
gătirea substratului pentru realizarea regiunii n-well este ilustrată în Figura 6. 

 

Figura 6. Pregătirea substratului pentru implantarea regiunii n-well 

Regiunea n-well se realizează prin implantarea ionilor donori de arsen (As) sau fosfor (P) în zona de 
substrat specificată de mască. Adâncimea zonei n-well este controlată de concentrația și energia ionilor care 
ajung la suprafața expusă a substratului. După implantarea ionilor și atingerea concentrației dorite de dopant 
în substrat, oxidul protector este îndepărtat prin șlefuire. Defectele cauzate de ionii de dopant în rețeaua cris-
talină sunt reduse prin realiniere termică. Deoarece încălzirea produce difuzia dopantului în toate direcțiile, 
realinierea termică, numită și activarea dopantului, se efectuează o singură dată după realizarea tuturor zone-
lor implantate. Secțiunea substratului cu regiunea n-well implantată este ilustrată în Figura 7. 

 

Figura 7. Realizarea regiunii n-well prin implantare de ioni 

Următorul pas este depunerea straturilor necesare pentru realizarea porților tranzistoarelor MOS. Un 
strat de oxid subțire, iar mai apoi un strat de polisiliciu sunt depuse pe suprafața întregii plăcuțe.  

Grosimea oxidului porții, adesea de numai câteva straturi atomice grosime (câțiva nm), determină ca-
racteristicile capacitive ale grilei și transconductanța tranzistoarelor (parametrul tox din ecuații). Astfel, uni-
formitatea stratului depus pe suprafața întregii placuțe influențează semnificativ punctele statice de funcțio-
nare și împerecherea tranzistoarelor individuale. Totodată, grosimea considerată parametru de proces, este 
critică în ceea ce privește curentul de pierderi prin tranzistoare în regim blocat.  

Cu evoluția tehnologică și scalarea tot mai accentuată a proceselor de fabricație, oxidul de sub poartă a 
ajuns ineficient în a bloca fluxul de purtători dintre terminalul grilă și substrat. În consecință, tranzistoarele 
nu pot fi blocate eficient, puterea consumată de circuitele moderne provenind în mare măsură de la curenții 
de scăpări prin grilă. Pentru reducerea acestor efecte, SiO2 poate fi înlocuit cu alte materiale dielectrice care 
să aibă permitivitatea mai mare și curenți de scăpări mai reduși la o grosime comparabilă. Aceste materiale 
sunt cu precădere compuși cu hafniu (Hf). 

Materialul conductor al porții este realizat din polisiliciu, o formă de siliciu cristalin format din grăun-
țe de monocristal și de regulă puternic dopat pentru a avea conductivitatea necesară. Acest tip de material 
servește de exemplu și la realizarea rezistențelor pasive în procesele de fabricație cu tipic analogic. 

Porțile tranzistoarelor NMOS și PMOS sunt realizate prin fotolitografie în același pas tehnologic, folo-
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sind masca de polisiliciu pentru expunere. Polimerul fotosensibil, oxidul si polisiliciul din zonele expuse sunt 
îndepărtate prin corodare, porțile fiind păstrate pe suprafața substratului ca în Figura 8. 

 

Figura 8. Formarea porților din polisiliciu 

Formarea porților este printre cele mai critice proceduri deoarece presupune realizarea geometriilor de 
dimensiunile cele mai reduse, de exemplu acest pas definește lungimea canalului la tranzistoarele MOS. Mai 
mult, procesul de fabricație CMOS prezintă caracteristici de autoaliniere (eng. self align), ceea ce înseamnă 
că stratul de polisiliciu servește ca zonă de protecție pentru implanturile de drenă și sursă realizate în pasul 
următor, acestea fiind aliniate cu geometria porții. Această caracteristică accentuează importanța preciziei la 
realizarea porților. 

După formarea porților urmează implantarea regiunilor n+ corespunzătoarei drenei și sursei la tranzis-
toarele NMOS și contactului de substrat (de n-well) la tranzistoarele PMOS. Suprafața circuitului integrat 
este acoperită uniform cu un oxid protector în care se crează deschizăturile pentru zonele de difuzie ale dre-
nei, sursei și contactului n-well. Fotolitografia se face cu ajutorul măștii n+. După corodarea fotopolimerului 
și oxidului protector în regiunile corespunzătoare, ioni donori, de exemplu As sau P, sunt implantați în sub-
strat (Figura 9). Regiunile drenă și sursă se aliniază cu poarta tranzistorului NMOS. 

 

Figura 9. Realizarea zonelor de difuzie n+ 

Realizarea regiunilor de difuzie drenă și sursă p+ la tranzistoarele PMOS și a contactului de substrat 
este similară cu implantarea difuziilor n+ la tranzistoarele NMOS. Materialul dopant acceptor este de regulă 
bor (B), iar zonele de difuzie se autoaliniază cu poarta tranzistorului PMOS. Etapa de implantare p+ este ară-
tată în Figura 10. 

 

Figura 10. Realizarea zonelor de difuzie p+ 

La ambele tipuri de implantare există posibilitatea de a lăsa neprotejat stratul de polisiliciu al grilei. În 
aceste cazuri implantul de ioni va dopa și acest strat, crescându-i conductivitatea. 
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În pasul următor se realizează contactele care permit conectarea tranzistoarelor în circuite. După aco-
perirea întregii suprafețe cu un strat de oxid protector și cu polimer fotosensibil, în litografie se folosește o 
mască de contacte, care permite realizarea unor deschizături către toate regiunile care reprezintă terminalele 
tranzistoarelor. Deschizăturile se crează prin corodare selectivă. Formarea contactelor și utilizarea măștii de 
contacte sunt ilustrate în Figura 11. 

 

Figura 11. Realizarea deschizăturilor pentru contactele corespunzătoare terminalelor 

Metalizarea, în cea mai simplă formă, se face prin acoperirea întregii suprafețe a placuței de siliciu cu 
un strat de aluminiu. Metalul va umple deschizăturile create anterior prin fotolitografie și va realiza totodată 
primul nivel de interconexiuni, notat adesea cu M1. Metalul în exces este corodat apoi selectiv, în funcție de 
geometriile impuse de masca metal 1 ca în Figura 12. În procesele de fabricație mai elaborate contactele pot 
fi realizate din tungsten (wolfram-W) pentru a reduce rezistența serie echivalentă a terminalelor. 

 

Figura 12. Realizarea contactelor de Al și a metalizării M1 

Secțiunile transversale ale tranzistoarele NMOS și PMOS finalizate sunt ilustrate în Figura 13. Aceas-
tă structură este specifică proceselor clasice cu metalizări de aluminiu. Procesele digitale moderne folosesc 
cuprul la metalizare, iar pașii specifici realizării interconexiunilor diferă (tipic dual damascene). Totodată, 
principiile de realizare ale regiunilor active rămân aceleași pentru procesele de tip n-well.  

 

Figura 13. Tranzistoarele NMOS și PMOS finalizate cu contacte 

1.3. Îmbunătățiri ale procesului CMOS clasic 

Îmbunătățirile aduse procesului de fabricație CMOS de-a lungul timpului sunt menite să elimine sau să 
reducă diferitele efecte parazite care impiedică miniaturizarea eficientă a dispozitivelor, creșterea frecvențe-
lor de comutație și reduc fiabilitatea circuitelor integrate. Totodată, aceste ajustări ale procesului clasic de fa-
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bricație, cum ar fi de exemplu trecerea de la metalizările de Al la Cu, implantul inhibitor de canal, izolația cu 
șanțuri, implanturile de ajustare a tensiunii de prag sau utilizarea unor regiuni twin-well, aduc după sine creș-
terea numărului de măști necesare și implicit a costurilor de fabricație. 

 implantul inhibitor de canal (eng. channel stop implant) 

În circuitele complexe, digitale sau analogice deopotrivă, există o probabilitate mare ca două tranzis-
toare de același tip să ajungă adiacente. O secțiune de circuit integrat cu două tranzistoare NMOS adiacente 
este ilustrată în Figura 14. 

 

Figura 14. Tranzistoare NMOS adiacente, tranzistorul parazit și implantul inhibitor 

Din schița secțiunii se observă că, dacă oxidul izolator dintre cele două dispozitive se suprapune cu un 
strat de polisiliciu, atunci difuziile drenă și sursă vecine ale celor două tranzistoare, împreună cu straturile su-
prapuse de oxid și polisiliciu crează un tranzistor NMOS parazit. Datorită grosimii oxidului izolator tensiu-
nea de prag a acestui tranzistor parazit va fi foarte mare. Totuși, în unele cazuri, conexiunea de polisiliciu 
poate ajunge la un potențial semnificativ care să aducă dispozitivul parazit în stare de conducție. 

Implantul inhibitor are rolul de a mări considerabil tensiunea de prag al tranzistorului parazit prin creș-
terea concentrației de goluri sub oxidul izolator. Astfel, o concentrație mult mai mare de electroni va fi nece-
sară pentru a forma stratul de inversiune din canal, iar tensiunea de prag crește proporțional. Implantul se re-
alizează cu atomi acceptori de același tip ca și la regiunile de difuzie p+. 

 izolația cu șanțuri (eng. trench isolation) 

Izolația cu șanțuri în care se crește SiO2 este o metodă de separare a dispozitivelor individuale pe sup-
rafața circuitului integrat. Principiul este ilustrat în Figura 15. 

 

Figura 15. Izolația tranzistoarelor prin șanțuri cu SiO2  

Procedura de realizare a izolației se execută înainte de a depune stratul de oxid care ulterior va forma 
dielectricul de sub porțile tranzistoarelor. Prin litografie și corodare se crează șanțuri relativ adînci în substrat 
pentru a defini regiunile de izolație. Șanțurile sunt umplute cu oxid prin depunere chimică din vapori, apoi 
suprafața este planarizată și pregătită pentru implantarea regiunii n-well. După această procedură pașii conti-
nuă conform procesului CMOS clasic, dar dispozitivele adiacente vor fi izolate printr-un bloc adânc de oxid. 

 implantul pentru reglajul tensiunii de prag (eng. VTh adjust implant) 

Principiul de funcționare al implantul pentru ajustarea tensiunii de prag este similar cu cel al inhibito-
rului de canal, dar scopul este reducerea ușoară a tensiunii de prag prin implantarea unei regiuni de același 
tip ca și tranzistorul sub oxidul porții (Figura 16). Acest implant este echivalent cu prepolarizarea tranzisto-
rului și crearea unei regiuni bogate în purtători activi sub grilă. În acest fel concentrația critică necesară for-
mării stratului de inversiune va fi mult mai ușor de atins, iar tensiunea echivalentă de prag scade.  
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Figura 16. Implantul de ajustare a tensiunii de prag VTh 

Implantul de ajustare a tensiunii de prag poate fi utilizat pentru realizarea mai multor variante de tran-
zistoare, fiecare având tensiune de prag diferită. În mod tipic, procesele digitale moderne utilizează două ten-
siuni de prag distincte. Tranzistoarele cu VTh reduse se folosesc pentru căile de semnal unde criteriul princi-
pal de optimizare este viteza de comutație. Prețul plătit însă pentru tensiunea de prag redusă este curentul de 
scăpări prin terminalul grilă. Tranzistoarele cu tensiune de prag mai mare sunt folosite pentru minimizarea 
curenților de scăpări și implicit a consumului în circuitele care pot fi mai lente. 

 tehnologia twin-well 

În tehnologia twin-well (sau twin-tub) fiecare tip de tranzistor este realizat într-o regiune separată de 
substrat complementar, regiunile fiind izolate între cu șanțuri de oxid STI (shallow trench isolation). Princi-
piul este ilustrat în Figura 17. 

 

Figura 17. Secțiunea transversală a tranzistoarelor dintr-un proces twin-well 

Principalele avantaje ale acestei tehnologii sunt posibilitatea de a optimiza separat tranzistoarele com-
plementare și imunitatea la fenomenul de agățare (eng. latch-up) specific proceselor CMOS clasice. Izolația 
adâncă întrerupe căile de conexiune dintre dispozitivele NMOS și PMOS impiedicând formarea tranzistoare-
lor bipolare parazite. Astfel, efectul substratului asupra tensiunii de prag pot fi neglijate, crescând potențial 
viteza de comutație. Dezavantajul procesului twin-well este costul ridicat datorită pașilor tehnologici supli-
mentari și măștilor adiționale necesare. 

 silicidare 

Silicidarea porții sau salicidarea (eng. salicid=self aligned silicide) este un procedeu care are ca scop 
reducerea rezistivității contactelor asociate cu poarta tranzistoarelor și cu regiunile active drenă și sursă. În a-
cest fel se reduc rezistențele echivalente serie ale contactelor. Silicidele de tungsten (WSi2), titaniu (TiSi2), 
nichel (NiSi) sau cobalt (CoSi2), utilizate cu precădere în tehnologia CMOS, prezintă o compatibilitate bună 
cu siliciul, rezistă la temperaturile ridicate din timpul funcționării, nu sunt sensibile la electromigrare și sunt 
totodată ușor de corodat sau șlefuit. 

Procesul de silicidare înseamnă depunerea metalului specific pe suprafețele dopate de siliciu sau poli-
siliciu și activarea reacției chimice cu ajutorul căldurii sau iradierii. La suprafața de contact dintre metal și Si 
se va forma stratul de silicid. Metalul în exces rămas la suprafață este înlăturat prin șlefuire. 

 procese SiGe sau cu latice pretensionată (eng. strained silicon) 

Unul dintre obstacolele din calea miniaturizării continue a dispozitivelor integrate este reducerea mo-
bilității purtătorilor cu scăderea lungimii canalului. Procesele CMOS clasice utilizează concentrația dopantu-
lui în regiunile active pentru a combate efectele de canal scurt și degradarea mobilității. O metodă alternativă 
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pentru soluționarea problemelor legate de degradarea mobilității este schimbarea efectivă a pasului cristalu-
lui de siliciu prin pretensionare. Creșterea pasului rețelei cristaline duce la reducerea energiei necesare pentru 
deplasarea electronilor în banda de conducție, ducând la creșterea mobilității. În mod similar, scăderea pasu-
lui duce la pretensionarea compresivă a rețelei și la creșterea mobilității golurilor din tranzistoarele PMOS. 

Pretensionarea cristalului de-a lungul sensului de curgere a curentului din regiunea canalului la tranzis-
toarele NMOS se obține prin creșterea epitaxială a unui strat subțire de Si pe un substrat din aliaj siliciu-ger-
maniu (SiGe) care are pasul rețelei mai mare decât Si monocristalin pur. Stratul de Si va crea legăturile chi-
mice cu atomii substratului, forțele de legătură îndepărtând atomii de Si din canal. Pentru pretensionarea 
compresivă la tranzistoarele PMOS se realizează insule de SiGe la marginea regiunilor active drenă și sursă, 
astfel încât atomii de Si pur din canal sunt împinși mai aproape unul de celălalt. Cele două tipuri de pretensi-
onare sunt ilustrate în  

 

Figura 18. Pretensionarea extensivă și compresivă la tranzistoarele NMOS și PMOS 

 dielectric cu permitivitate redusă la izolația dintre metale 

Utilizarea unor materiale dielectrice cu permitivitatea redusă comparativ cu izolatorul SiO2 dominant 
(eng. low-k dielectric) are ca efect reducerea capacităților de cuplaj dintre traseele metalice alăturate. Astfel, 
scade semnificativ distanța minimă necesară dintre traseele comutate la frecvențe mari, reducându-se diafo-
niile și zgomotul. 

 

Bibliografie 

1. Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolici – Digital Integrated Circuits, Second 
Edition, Prentice Hall, 2003; 

2. J.F. Wakerly, Digital Design: Principles and Practices Package, 4th Edition, Prentice Hall, 2005; 
3. N.H.E. Weste and D. M. Harris, CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, 4th Edition, 

Addison-Wesley, 2010; 
4. R.J. Baker, CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, 3rd Edition, Wiley-IEEE Press, 2010; 
5. A. Hastings, The Art of Analog Layout, Prentice Hall, 2005 
6. documentare pe web – International Technology Roadmap for Semiconductors - http://www.itrs.net/ 

 


