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3.1 INTEGRACIÓ D’UN CIRCUIT EN SILICI

3.1.1 Introducció

El present capítol presenta una introducció a les tècniques emprades per la fabricació de
dispositius semiconductors i circuits integrats. La finalitat del present estudi és doble. Per
una part, mostrar el procés de producció com un possible camp d'activitat propi de
l'enginyeria electrònica. Per una altra, mostrar l'estructura real dels dispositius que ha de ser
tinguda en compte en un estudi del seu funcionament que vagi més enllà dels models
simples que presentem en aquest curs.

L'amplitud disponible per tractar aquest tema ens imposa algunes limitacions. La primera és
que tractarem quasi exclusivament de la tecnologia del silici, i ens referirem només
ocasionalment a la dels semiconductors III-V. La segona és que posarem més èmfasi en
aquells punts més necessaris per comprendre el funcionament del dispositiu, per exemple
els perfils de dopatge que s'obtenen, en detriment d'altres que són importants en el món de
la producció, com ara l'encapsulament o la verificació dels dispositius, però que no ho són
tant en el context del nostre estudi.

Començarem examinant l'estructura real d'alguns dispositius que posaran en evidència la
necessitat de disposar de determinades operacions (en direm etapes) del procés de
fabricació. Continuarem examinant les característiques de cadascuna d'aquestes etapes,
donant més importància als aspectes conceptuals que als desenvolupaments matemàtics o
que als problemes pràctics. Finalment presentarem les etapes formant uns seqüència que
integra el cicle complet de fabricació. En aquest punt s'ha de dir que es tractarà de
processos genèrics, amb propietats comunes a gairebé tots els fabricants. Els detalls són
diferents en cada línia de producció.

3.1.2 Estructura d'un dispositiu i tècniques de fabricació

Cas 1: un díode discret

Considerem un dels dispositius més simples que podem imaginar: un díode de junció PN
amb els terminals units a fils de connexió (dispositiu discret). La figura 3.1.a representa un
possible tall esquemàtic d'aquest dispositiu. En aquest cas hem considerat les regions P i N
amb nivells de dopatge moderats, de manera que per tal d'obtenir contactes òhmics amb el
metall dels terminals hem de disposar de les respectives regions P+ i N+. Les capes de
metall i els fils conductors soldats completen el dispositiu. Passem per alt l'encapsulament.

Per fabricar aquest dispositiu necessitarem com a mínim dos grups de tècniques:

- Tècniques per dopar els semiconductors. Partint d'un material amb un sol tipus de
dopatge, sigui per exemple de tipus P, s'ha de crear la regió N introduint-hi àtoms
donadors fins a una certa profunditat en concentració suficient per compensar el
dopatge P i crear un regió N. Les regions P+ i N+ s'obtindran de manera similar amb una
aportació addicional d'acceptors i donadors respectivament. Hi ha dues tècniques
principals per dopar: la difusió tèrmica d'impureses i la implantació iònica. Totes dues
seran descrites en  propers apartats.

-Tècniques per metal·litzar les superfícies de contacte. Més endavant presentarem les
tècniques d'evaporació tèrmica i de polvorització catòdica (sputtering) per realitzar
aquesta operació. No ens ocuparem de la soldadura de fils de contacte.
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.

Totes aquestes operacions no es realitzen per a cada unitat que s'ha de fabricar, sinó per a
un nombre gran a la vegada, les quals seran separades tallant el bloc de material, anomenat
oblia. La figura 3.1.b representa la superfície de l’oblia on s’han fabricat un gran nombre de
díodes. Els plans de les figures 3.1.a i 3.1.b són perpendiculars entre ells.

EXEMPLE 3.1

Una cèl·lula solar de silici monocristal·lí és un díode PN+, on podem trobar amb la regió P
constituïda per l’oblia de silici, de gruix entre 300 i 500 µm i dopatge moderat (1016 cm-3 per
exemple). La regió N+, molt dopada, pot tenir una profunditat de l’ordre de 0.5 µm.

EXEMPLE 3.2

Un díode rectificador de potència tindrà les dues regions poc dopades per tal de fer petit el
camp elèctric màxim de la junció per a una tensió donada, i a la vegada les dues regions
han de tenir una profunditat considerable (fins a desenes de micres) per tal que puguin
contenir una ZCE molt extensa.

Exercici 3.1

En el cas d’un díode rectificador de potència on els dopatges de les regions P i N són
respectivament 1015 acceptors/cm3 i 1016 donadors/cm3, determineu quina profunditat ocupa
de zZCE quan el dispositiu suporta una tensió inversa de 200 V.

Solució: 16.6 µm

Figura 3.1 a)Tall esquemàtic d'un díode de junció PN discret. Per simplicitat no s'han
representat els recobriments de protecció ni l'encapsulament. b) Superfície de l’oblia. Cada
quadrat (dau) serà un díode una vegada tallat i muntat

fil de connexió

fil de connexió

metall

metall

Si n+

Si n

Si p

Si p+

(a) (b)
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Cas 2: un díode integrat

Suposem ara que el díode ha de formar part d'un circuit integrat. En aquest cas els dos
terminals de contacte han de trobar-se en una mateixa cara, la superfície del xip (o de
l’oblia). Una alternativa a l'estructura de la figura 3.1.a és la representada en la figura 3.2.
Per simplificar el dibuix s'ha pres la regió N molt dopada (N+), de manera que no calgui un
dopatge addicional per fer el contacte òhmic damunt la regió N.

Notem que hem posat la regió P "encastada" dins un substrat N. La finalitat és que dos
dispositius (dos díodes en el nostre cas), adjacents no tinguin les respectives regions P
comunes, és a dir, curtcircuitades entre elles. D'aquesta manera, per anar de la regió P d’un
díode a la regió P d’un altre caldrà travessar dues juncions PN, amb polaritats oposades. És
una tècnica habitual d'aïllar un dispositiu de l'altre pertanyent al mateix circuit integrat.

Els elements nous que apareixen en la figura 3.2 en relació amb la 3.1 són els següents:

a) Els dopatges que introduïm ja no afecten tota l'amplada del dispositiu, sinó únicament
certes regions. La conseqüència és que haurem de trobar tècniques per definir les àrees
seleccionades per dopar. Ho farem mitjançant dues operacions encadenades:

- L'oxidació tèrmica del silici, que crearà una capa protectora contra l'entrada
d'impureses.

- La fotolitografia (fotogravat, per ser més precisos), per eliminar aquesta capa
protectora de les regions on volem introduir dopants.

Aquestes operacions seran descrites en els apartats corresponents.

Observem de passada que hem creat una regió P, la d’ànode, dins un bloc N (el substrat) i
que hem tornat a invertir el tipus de conductivitat d’una part d’aquesta regió P per crear la
regió N+ de càtode.  Aquests processos de doble dopatge són habituals però estableixen
restriccions sobre la gamma de valors de les concentracions d’impureses que podem
obtenir.

b) La creació de pistes conductores per les connexions entre dispositius del mateix circuit,
per substituir els fils soldats als terminals. Perquè aquestes pistes no provoquin curtcircuits
entre les regions del semiconductor subjacents, cal que puguem crear capes aïllants, en

Metall (terminal
n o càtode)

Si n+

SiO2

Si p+

Si p

SiO2

SiO2

Figura 3.2 Tall esquemàtic d'un díode de junció PN+ integrat

Si n

Metall (terminal
p o ànode)
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142 Dispositius electrònics i fotònics. Fonaments

aquest cas constituïdes per diòxid de silici (SiO2). Aquesta capa aïllant té unes perforacions
anomenades obertures de contacte que permeten a la pista metàl·lica arribar a la superfície
del silici. Per crear aquestes regions de conductors i aïllants ens caldrà disposar de més
etapes de procés:

- Obtenció de capes de dielèctrics. Veurem dos grups d'operacions: l'oxidació tèrmica
del silici, ja esmentada, i el dipòsit de materials, per tècniques anomenades de CVD
(chemical vapor deposition, dipòsit químic en fase vapor).

- Obertura de contactes a través d'aquestes capes per fotolitografia ja esmentada.

- Definició de la forma de les pistes en una capa metàl·lica dipositada mitjançant una
tècnica de fotogravat similar a la utilitzada pels dielèctrics.

EXEMPLE 3.3

Suposem que el dispositiu de la figura 3.2 és un díode rectificador. En el procés de disseny
decidirem la separació de les regions N+ i P+ en base a un seguit de criteris, entre ells: que
sigui prou gran per permetre l’extensió de la ZCE en polarització inversa i prou petita per no
malbaratar superfície de silici ni introduir una resistència sèrie innecessària.

Exercici 3.2

La regió N+ de la figura 3.2 té una secció de 25 µm × 25 µm i una profunditat de 2µm. Si
volem estudiar aquest dispositiu amb el model unidimensional de junció PN presentat en el
capítol 2, proposeu un valor per assignar a la secció del díode.

Solució: A = 25 µm × 25 µm + 4 × (2 µm × 25 µm)= 825 µm2 = 8.25 × 10-6 cm2.

Arribats a aquest punt observem que la representació d'un tall és insuficient per conèixer la
geometria del dispositiu i que s'ha de completar amb una imatge de la superfície a la
manera d'un plànol, coneguda amb el nom de layout. Aquesta representació recull els
perímetres de les diferents regions que componen l'estructura. La figura 3.3 presenta un
dels possibles layouts compatibles amb el tall de la figura 3.2.

metall

Si n+
Si p+

metall

obertura de
contacte

obertura
de contacte

Figura 3.3 Layout del díode de la figura 3.2
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Podem observar que les obertures de contactes a través de l'òxid de silici no ocupen la
totalitat de les respectives regions N+ i P+, sinó que es deixa un marge de tolerància perquè
no es produeixi un curtcircuit en cas que hi hagi un cert error en el procés d'obertura. Per la
mateixa raó la pista metàl·lica recobreix "generosament" l'obertura del contacte. Aquestes
toleràncies són essencials per garantir l'èxit d'un procés de fabricació.

Si l'estructura de la figura 3.2 es troba encastada en un bloc de silici de tipus N, obtenim un
transistor bipolar NPN, com indica la figura 3.4. Aquest dispositiu és discret perquè
requereix un contacte per la cara posterior. Aquest dispositiu serà estudiat en el capítol 5
d’aquest volum.

Un circuit integrat constituït per dispositius com el de la figura 3.2 tindria un sol nivell de
connectivitat, és a dir, totes les pistes metàl·liques es trobarien en el mateix pla i no es
podrien, per tant, encreuar entre elles. Evidentment aquesta és una limitació massa severa
per al dissenyador d'un circuit complex.

En la pràctica el que hi ha és diversos pisos o nivells de pistes de conductors separades
entre elles per capes de dielèctrics. Cada capa d’aïllament  té obertures en els punts on
calgui fer contactes entre pistes allotjades en diferents nivells. En circuits integrats avançats
el nombre de capes necessàries  per connexions és més gran que les que hi ha a l'interior
del cristall semiconductor.

Atès que el funcionament dels dispositius depèn essencialment dels elements dins el
semiconductor, dedicarem la major part del nostre estudi a les operacions necessàries per
crear-los i deixarem de costat els problemes de la interconnectivitat.

Figura 3.4 Tall esquemàtic d'un transistor bipolar NPN discret
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QÜESTIONARI 3.1.a

1.  Considerem dos dispositius, que per simplicitat seran dues resistències, que formen
part d'un circuit integrat tal com indica la figura.

a) Quin serà el corrent paràsit entre els dos dispositius?

b) Quina conseqüència tindria sobre el disseny si haguéssim de treballar en un
substrat de tipus N?

2.  Considerem els dos díodes discrets de la figura, on D, que és el gruix de l'oblia, val
500 µm en el nostre cas. Per simplicitat no s'han representat les metal·litzacions. Es
demana donar un argument per preferir un dels dos dissenys a l'altre.

3.  En la figura adjunta es representa el layout d'un circuit integrat i el tall en profunditat
corresponent. Es demana:

a) Obtenir l'esquema elèctric

Volem que funcioni com un circuit digital. Per fer-ho connectem la tensió alta ( +5 V)
al node 6, la tensió baixa (0 V) al node 1. Els nodes 2 i 3 són entrades, i el node 5,
la sortida. Determineu:

b) Quina és la funció lògica del circuit.

c) Quina és la funció dels contactes 1 i 6.

D

2 µm

10 µm

10 µm

2 µm N+ N+

P+

P+

P

P

(a) (b)

N+

substrat
   (P)

N+
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3.1.3 Obtenció del material semiconductor

L'obtenció de semiconductors és una branca especialitzada de la indústria metal·lúrgica els
clients de la qual són els fabricants de dispositius semiconductors i circuits integrats.

La producció de silici monocristal·lí comprèn tres grups d'etapes: la purificació química del
silici, el creixement del cristall i la presentació en forma d'oblia.

El material inicial és habitualment quars (SiO2), tal com es troba en la natura. La reducció
mitjançant carboni en un forn dóna Si de grau metal·lúrgic, molt impur. Per poder-lo purificar
per destil·lació es transforma en un compost líquid, habitualment triclorsilà (SiHCl3).
Finalment es descompon aquest compost i s'obté Si molt pur però sense estructura
cristal·lina.

La cristal·lització es pot aconseguir per diferents procediments que tenen un principi en
comú: la fusió del silici seguida d'un solidificació. Aquesta solidificació es fa de manera que
comenci en un punt en contacte amb una mostra de material monocristal·lí, anomenada
llavor (seed). D'aquesta manera el material que s'incorpora al sòlid prolonga l'ordenació
cristal·lina dels àtoms de la llavor. Hi ha dues variants principals per fer créixer el cristall:

- El mètode Czochralski (CZ): el Si líquid es troba en un recipient (gresol) amb la llavor
suspesa damunt de la seva superfície. Un desplaçament lent de la llavor cap amunt,
acompanyat d’una rotació, arrossega el Si fos, que es va refredant i solidificant.
D'aquesta manera es genera un lingot cilíndric de material monocristal·lí. La figura 3.5.a
representa esquemàticament aquest procediment.

- El mètode de zona flotant (FZ): el material no cristal·lí en forma de lingot està en
contacte amb una llavor en un dels seus extrems. Es provoca la fusió local (fusió de

61 2 3 4

A A'

PN N

N+ N+
P+ P+ P+ P+ P+

P+

1 2 3 44 5 6
A A'

SiO2
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zona) del lingot mitjançant una bobina d'inducció que l'envolta començant per l'extrem
en contacte amb la llavor. Quan la bobina s'allunya d'aquest extrem el material fos es va
solidificant al voltant de la llavor, prenent així estructura cristal·lina, al temps que es fon
material més allunyat d'aquest extrem. La figura 3.5.b esquematitza el mètode.

El mètode FZ dóna un material més pur perquè el material no està en contacte amb el
gresol i de més a més la fusió local arrossega impureses. El mètode CZ permet obtenir
lingots de diàmetre més gran. Aquest darrer és el més àmpliament utilitzat.

En totes dues tècniques es poden incorporar impureses al silici de partida per tal d'obtenir
material dopat. Cal saber que la majoria de dopants són més solubles en el silici líquid que
en el sòlid. Així, en el mètode CZ, a mesura que el lingot creix, augmenta la concentració de
dopant en la massa fosa i això causa una variació de concentració d’impureses al llarg del
lingot. En el cas FZ és la zona fosa que en desplaçar-se s’emporta impureses; aquest fet,
que és bo per eliminar impureses no desitjades (la fusió de zona també és una tècnica de
purificació), afecta les impureses utilitzades com a dopants i provoca una variació de
concentració al llarg del lingot. En tots els casos ens trobarem amb una dispersió apreciable
de valors de conductivitat del material especificada pel fabricant del silici.

EXEMPLE 3.4

La taula 3.1 presenta dades de catàleg d’un fabricant de silici (TOPSIL) sobre toleràncies en
la resistivitat d’oblies de silici FZ:

Tolerància al llarg del lingotResistivitat

(Ω × cm) Estàndard (%) Radial (%)

Variació radial
típica (%)

Temps de vida
(µs)

8 a 100

100 a 1000

±15

±20

±12

±15

20

25

> 500

> 1000

Taula 3.1 Dades d’oblies de silici disponibles comercialment

Exercici 3.3

Estimeu les concentracions d’impureses en silici de 20 Ω × cm de resistivitat. Preneu com a
mobilitat dels portadors 1000 cm2/(Vs) en el cas dels electrons i 400 cm2/(Vs) en el cas dels
forats.

Solució: ≅ 3.1×1014 donadors/cm3 en material N i  ≅ 7.8×1014 acceptors/cm3 en material P.

El semiconductor es presenta en forma de discos, anomenats oblies (wafers). Per fer-ho hi
ha un seguit de processos mecànics de tall i de poliment de la superfície. Les operacions
que tindran lloc en la fabricació de dispositius exigeix que la superfície tingui un poliment
òptic (aspecte de mirall). Els discos tenen uns talls en la perifèria (flats) que indiquen
l'orientació dels plans cristal·lins i el tipus de dopatge (vegeu la figura 3.6). El diàmetre més
freqüent de les oblies utilitzades industrialment és de 200 mm, amb tendència a passar a
formats més grans. Oblies més petites són útils en laboratori.
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Figura 3.5 Tècniques de creixement del cristall de silici
(a) Mètode de Czochralski. (b) Mètode de zona flotant

Figura 3.6 Lingot de silici i producció d'oblies

EXEMPLE 3.5

La taula 3.2 presenta les posicions dels talls de l’oblia més utilitzades

Orientació 100 Orientació 111

Silici

P

Silici

N

Taula 3.2 Posicions dels talls en oblies de silici

        Tall (flat)

Oblies Lingot monocristal·lí

Desplaçament
del lingot

llavor

lingot en
creixement

silici líquid

 bobines
calefactores

lingot per cristal·litzar

silici líquid

 bobines   calefactores
mòbils

lingot cristal·litzat

llavor

PP

S

PS
P

S
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En cadascun dels quatre casos s’indica la posició del tall més gran, anomenat primari (P), i
del petit o secundari (S).

Les tècniques d'obtenció de semiconductors III-V són una mica diferents, però els principis
són els mateixos. La principal dificultat ve del fet que per fondre un compost s'ha de
controlar molt bé l'atmosfera que l'envolta si no es vol que el material s'empobreixi en el
component més volàtil. Les oblies de semiconductors III-V són, en general, més petites que
les de silici.

QÜESTIONARI 3.1.b

1. Suposem un lingot de silici obtingut pel mètode de Czochralski. Per dopar-lo hem
afegit fòsfor a la massa de material líquid. Sabent que la impuresa és més soluble
en la fase líquida que en la sòlida, quin extrem del lingot quedarà més dopat?

2. La fusió local del lingot (fusió de zona) és una tècnica emprada no solament per
transformar material no cristal·lí en un monocristall sinó també per eliminar
impureses no desitjades. Expliqueu el fonament del mètode. Ajut: rellegiu l'enunciat
de la qüestió anterior.

3.  El proveïdor de silici no especifica la concentració d'impureses que ha posat en les
seves oblies, sinó la seva resistivitat. Què haurà de fer el client per saber amb quin
nivell de dopatge del material està treballant? Si la precisió de les dades és de
±10%, amb quantes xifres significatives expressarem la concentració d'impureses?
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3.2 ETAPES DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ

3.2.1 Les tècniques de dopatge

Difusió tèrmica d'impureses

La introducció d'impureses per difusió consisteix en la dissolució d'un solut (dopant) en un
dissolvent (silici). Com que la solubilitat d'un sòlid dins un altre és molt petita, cal facilitar
l'operació treballant a temperatures molt altes, típicament entre 850 i 1150 ºC.

Hi ha dos grups de processos de difusió. Considerem, en primer lloc, que escalfem l'oblia de
silici en una atmosfera que conté àtoms dopants en concentració constant. Aquests aniran
penetrant cap a l'interior dels cristalls, mentre la temperatura sigui alta, i donaran lloc a un
perfil de distribució de dopant que tindrà un màxim en la superfície. Quan la temperatura
baixi es mantindrà la distribució de dopant assolida. La profunditat de penetració serà més
gran com més alta sigui la temperatura de difusió i com més estona duri el procés. La
concentració en superfície, suposant que no hi ha limitació en la disponibilitat d'àtoms de
dopant (font infinita), depèn únicament de la temperatura: és la solubilitat (dita solubilitat
límit) de la impuresa en el silici per a aquesta temperatura. La figura 3.7.a representa
esquemàticament uns perfils de dopatge obtinguts en aquestes condicions.

Figura 3.7 Perfils d'impureses obtingudes per difusió tèrmica amb diferents durades del
procés: (a) amb font infinita, (b) amb font finita. Quan el substrat té el tipus de conductivitat
contrari al de la regió difosa, aleshores trobem una junció PN localitzada en el tall entre la
línia contínua i la puntejada

Concentració
d'impureses difoses
(escala logarítmica)

Nivell de dopatge
del substrat

Profunditat

t1 t2 t3

t1<t2<t3

Concentració
d'impureses difoses
(escala logarítmica)

Nivell de dopatge
del substrat

Profunditat

t1 t2 t3

t1<t2<t3

(a) (b)
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En l'altre grup de processos considerem que una regió del semiconductor ja té una
determinada concentració d'impureses i que portem el silici a temperatures altes sense
aportació de nous àtoms dopants. Aleshores les impureses presentaran un procés de difusió
des de les regions més dopades cap a les menys dopades. Parlem de difusió amb font finita
o redistribució d'impureses (drive-in). El dopatge s'incrementa en unes regions a costa
d'altres on disminueix. La figura 3.7.b representa aquest tipus de perfil.

Tots dos tipus de procés són utilitzats en la pràctica, depenent del perfil de dopatge que
vulguem obtenir. És freqüent que s'utilitzi el segon a continuació del primer. Aquest és el cas
de capes difoses relativament profundes amb un dopatge moderat en superfície: la primera
etapa, anomenada predeposició, amb font infinita, serveix per introduir la dosi d'impureses
desitjada. La segona, sense aportació externa d'impureses (font finita) serveix per
incrementar la seva penetració i per fer disminuir la concentració en superfície. Si
haguéssim volgut fer-ho utilitzant només el procés amb font infinita hauríem hagut de
treballar a temperatura baixa per tal d'aconseguir una concentració baixa en superfície i això
hauria volgut dir una difusió tan lenta que el temps necessari per obtenir una penetració
gran hauria estat prohibitivament llarg.

EXEMPLE 3.6

Amb una predeposició de bor a 900 ºC  durant 15 minuts en un substrat de tipus N amb 1016

donadors/cm3, obtenim una concentració en superfície de 3.7×1020 acceptors/cm3 i una
junció situada a 0.21 µm de la superfície. Si ara fem una redistribució d'aquestes impureses
durant 60 minuts a 1100 ºC, la profunditat de la junció passa a ser 1.7 µm, mentre que la
concentració en superfície ha disminuït fins a 6.2×1018 acceptors/cm3.

Aquestes xifres han estat obtingudes amb el simulador de procés SUPREM II.

Exercici 3.4

El perfil de bor obtingut en el darrer procés es pot aproximar per una funció de tipus gaussià
( ) ( ){ }2

0S xxexpCxC −=  on CS és la concentració en superfície, 6.2×1018 cm-3, i x és la
distància a la superfície. Determineu el valor del paràmetre x0.

Solució: ( ) ( ){ } m67.0x10xm7.1exp102.6Nm7.1xC 0
162

0
18

Dsubstrat µµµ =⇒=−×⇒==

Per a les difusions de donadors s'utilitza habitualment el fòsfor, perquè és un difusor
relativament ràpid (més que l'arsènic i l'antimoni i també més que el bor). Els processos de
difusió es fan habitualment en un forn que consisteix en un tub de quars envoltat d'unes
resistències calefactores. El forn pot contenir un gran nombre d'oblies, fins a un centenar,
suportades en una naveta, també de quars. La figura 3.8 esquematitza un d’aquest
sistemes. Per una etapa de predeposició s'acostuma a treballar en atmosfera oxidant de
manera que es forma una capa de SiO2 amb dopant en la superfície del silici. Aquest òxid
és la font (infinita en la pràctica) d'impureses per al silici.

Si volem dopar només una part de l'oblia hem de protegir la resta amb una capa protectora.
La més utilitzada és l'òxid de silici no dopat perquè suporta bé la temperatura de procés i
perquè la penetració dels dopants habituals en aquest material és molt lenta. Si en
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l'exemple anterior de predeposició hi hagués hagut una capa de 0.5 µm de gruix damunt la
superfície, la quantitat de bor que hauria arribat al silici hauria estat inapreciable. La manera
de produir la capa d'òxid i de delimitar-ne el perímetre serà descrita més endavant.

Figura 3.8 Diagrama esquemàtic d'un sistema de difusió

Implantació iònica

És una tècnica per dopar, més recent i més sofisticada que la de difusió. Consisteix a enviar
damunt la superfície del semiconductor un flux d'àtoms de dopant a una velocitat prou gran
perquè es "clavin" en el sòlid com un projectil en la seva diana. Per poder comunicar
aquesta velocitat als àtoms, aquests s'han d'ionitzar i accelerar mitjançant un potencial
elèctric.

La figura 3.9 presenta esquemàticament l'estructura d'un implantador iònic. Els ions tenen
sempre càrrega positiva, tant si són donadors com acceptors. Una vegada dins el silici es
neutralitzen mitjançant un corrent d'electrons. Més tard, quan ocupin posicions
substitucionals dels àtoms de silici, les impureses es ionitzaran, amb càrrega positiva o
negativa segons siguin donadors o acceptors respectivament. Els perfils d'impureses
obtinguts per implantació tenen l'aspecte representat en la figura 3.10. Observem que ara el
màxim no es troba en la superfície sinó a una certa profunditat Rp, conegut com a abast
(range) o penetració. Aquest valor depèn del potencial accelerador. Els potencials emprats
van, habitualment, de 10 kV a 500 kV. El nombre total d’impureses implantades depèn de la
intensitat del flux d’ions (corrent de l’implantador, habitualment de nA o mA) i de la durada
del procés (minuts, generalment). S’anomena dosi el nombre d’impureses implantades en
cada cm2 de superfície de l’oblia, és a dir, la concentració de dopant integrada al llarg de la
profunditat.

xxxx Calefactor

Oblies

Naveta

O2N 2gasos
dopants

Tub de
quars

Vàlvula

Mesura
de cabal
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Figura 3.9 Diagrama esquemàtic d'un procés d'implantació iònica

Figura 3.10 Perfil d'impureses implantades

EXEMPLE 3.7

Una implantació de bor amb un potencial de 50 keV i una dosi de 1013 àtoms/cm2 en un
substrat de tipus N amb un dopatge de 1016 donadors/cm3 dóna una profunditat de junció xj=
0.4 µm. La penetració és de 0.15 µm; el valor del dopatge en el pic de 7.1×1017 cm-3, i la
concentració d'acceptors a la superfície, de 1.5×1016 cm-3.

Concentració d'impureses
implantades
(escala logarítmica)

Nivell de dopatge
del substrat

ProfunditatRp xj

Font d'ions

Tub
d'acceleració
dels ions
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feix

Plaques de desviació
horitzontal i vertical

Oblia
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Exercici 3.5

Determineu quina seria la concentració d’impureses en la implantació de l’exemple anterior
si el perfil obtingut fos uniforme.

Solució: 1013 àtoms/cm2 / 0.4 µm = 1013 àtoms/cm2 / 4×10-5 cm = 2.5×1017 cm.3.

Les principals característiques del procés d'implantació són les següents:

- Permet un control molt bo de la dosi implantada mitjançant el corrent de neutralització
de les impureses implantades. El procés es pot aturar quan arribem al valor desitjat. Per
aquesta raó substitueix en moltes ocasions la predeposició tèrmica.

- És difícil obtenir grans penetracions per implantació. Quan fan falta juncions profundes
s'ha de recórrer a una implantació seguida d'una redistribució tèrmica.

- No cal treballar a temperatura alta. La conseqüència és que podem utilitzar una
gamma més variada de materials com a barrera per protegir les zones que no volem
dopar. S'utilitza, com en difusió, l'òxid de silici, però també se'n poden fer servir d'altres,
com, per exemple les fotoresines, que presentarem més endavant.

- L'impacte dels ions implantats en el semiconductor provoca l'aparició de defectes en
l'estructura cristal·lina. Sovint fa falta un recuit post-implantació per resoldre aquest
inconvenient.

- La implantació iònica es realitza oblia a oblia.

Les impureses habitualment utilitzades són B com a acceptor i P, As i Sb com a donadors.
Entre aquests darrers l'arsènic és especialment popular.

3.2.2 Definició d'àrees

El problema que examinarem ara és com crear una capa protectora d'òxid en la superfície
del silici utilitzant un procés anomenat oxidació tèrmica. Tot seguit veurem com es pot
delimitar un contorn desitjat d'aquesta capa utilitzant la tècnica de fotogravat.

Oxidació tèrmica del silici

El diòxid de silici (en direm simplement òxid si no hi ha perill de confusió), SiO2, és un
material amb un conjunt de propietats excepcionals:

- mecàniques: és un recobriment dur i ben adherit a la superfície del silici.
- elèctriques: és un excel·lent dielèctric.
- òptiques: és perfectament transparent.
- químiques: es pot obtenir en forma de capa molt uniforme per oxidació de la superfície
del silici; és químicament molt estable però pot ser atacat, quan convé, per un producte
com l'àcid fluorhídric, que no afecta el silici. A més, els dopants habituals és difonen
molt lentament a través del SiO2.

El paper central del silici en la tecnologia de semiconductors es deu, en part, a aquestes
propietats del seu òxid. Altres materials com el GaAs no gaudeixen d'aquests avantatges.
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L'oxidació tèrmica del silici és una reacció química entre el silici de la superfície de l'oblia i
una espècie oxidant, normalment oxigen (parlem aleshores d'oxidació seca) o vapor d'aigua
(i aleshores en diem oxidació humida). Per facilitar aquesta reacció s'ha de treballar a
temperatures elevades, del mateix ordre que les de difusió d'impureses.

Excepte en el moment d'iniciar el procés, l'espècie oxidant arriba a la superfície del silici
travessant la capa d'òxid que ja s'ha format per un procés de difusió similar al de difusió
tèrmica de dopants. Com més gruixuda sigui la capa ja formada més lent és aquest
transport. El resultat és que la velocitat de creixement de l'òxid es va fent lenta a mesura
que la capa creix. La figura 3.11 representa aquest procés.

EXEMPLE 3.8

Una oxidació humida de 60 minuts de durada permet obtenir un gruix d'òxid de 0.58 µm si
treballem a 1100 ºC i de 0.12 µm si ho fem a 900 ºC. En cas d'oxidació seca els valors
respectius són 0.11 µm i 0.027 µm. L'oxidació humida és més ràpida, indicada per crear
barreres de dopatge, mentre que la seca permet obtenir òxids de gran qualitat com a
dielèctrics.

Exercici 3.6

Observant la figura 3.11.b notem que per a capes d’òxid molt primes la llei de creixement
dox(t) es pot aproximar per una relació lineal. Suposant que les oxidacions a 900 ºC de
l’exemple anterior es trobin dins aquesta aproximació, determineu la velocitat de creixement
de l’òxid.

Solució: 0.12 µm/60 min = 2 nm/min en el cas del procés humit,  0.027 µm/60 min = 0.45
nm/min en el cas d’oxidació seca.

Figura 3.11 a)Representació esquemàtica del procés d'oxidació del silici. b) Gruix d'òxid
obtingut en funció del temps per a diferents temperatures de procés

Si
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La realització pràctica dels processos d’oxidació es porta a terme en forns molt similars als
emprats en difusió. També és un procés que es realitza en un lot d'oblies a la vegada.

Entre les característiques del procés que hem de tenir en compte hi ha:

- És un procés a alta temperatura. Si en el silici que oxidem hi hem realitzat prèviament
una difusió o una implantació d'impureses, aquestes canviaran de perfil per
redistribució.

- L'òxid tèrmic no solament serveix com a barrera d'impureses. Entre altres aplicacions
hi ha la protecció de la superfície del silici. Una pista de connexió pot quedar aïllada del
substrat mitjançant aquesta capa.

- No podem utilitzar l'oxidació tèrmica per a aplicacions com l'aïllament entre nivells de
connexió. Aleshores caldrà disposar d'altres mètodes per crear capes de SiO2

(tècniques de dipòsit).

Fotogravat

El fotogravat és el conjunt d'operacions que transfereixen la forma d'un dels nivells del
layout que hem dissenyat a la superfície de l'oblia. Per estudiar-lo començarem considerant
un cas simple: suposem que en la superfície d'una oblia de silici volem dopar unes regions
determinades corresponents a cadascun dels dispositius que hi volem fabricar. Per això
hem començat oxidant el silici i ara volem eliminar aquesta capa protectora de les regions a
dopar.

El fotogravat comprèn dos conjunts de tasques: la fotolitografia i el gravat. La fotolitografia
consisteix a recobrir l'òxid d'una capa protectora en aquelles regions on el volem conservar.
Hi ha tres conceptes a considerar: les màscares, les fotoresines i l'exposició de les
fotoresines. El gravat consisteix a eliminar l'òxid de les regions no protegides. Es tracta
d'una atac químic específic.

- Una màscara és una làmina de vidre amb parts transparents i parts opaques que conté
el dibuix que volem transferir a la superfície de l'òxid. Més endavant ens referirem
breument a la manera com es pot obtenir la màscara.

- Una fotoresina (o simplement resina, si no hi ha perill de confusió) és una substància
que canvia de propietats físicoquímiques quan rep radiació ultraviolada. Una capa de
fotoresina dipositada a la superfície del silici esdevé soluble en un producte anomenat
revelador quan ha sofert l'efecte de la llum UV.

- L'exposició de la resina a la radiació UV es fa a través de la màscara. D'aquesta
manera només les zones situades sota les regions transparents de la màscara seran
solubles al revelador.

La figura 3.12 esquematitza aquests conceptes. Tot seguit resumirem els principals detalls
del procés que convé conèixer.

Hem descrit la tècnica de fotogravat d'una capa d'òxid  crescuda damunt el substrat del silici
però el mateix procés s'aplica també a altres nivells de material, especialment les diferents
capes de conductors, per definir les pistes, i dels dielèctrics entre elles, per definir les
obertures de contactes entre nivells.
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Un procés de fabricació inclou sempre diversos passos de fotogravat. El seu nombre depèn
de la complexitat del disseny però rarament serà inferior a 6 o 7. Quan fem un pas de
fotolitografia en una oblia on ja hi ha dibuixos (motius, patterns) definits, el nou dibuix s'ha
de posicionar (se'n diu alinear) en relació amb els anteriors. Aquesta tasca és delicada i és
un dels factors que més limita la capacitat per miniaturitzar les dimensions dels motius a
transferir.

La fotoresina que hem presentat és de les anomenades positives perquè durant el revelat
s'elimina la part exposada. També n'hi ha de negatives en les quals la part que es disol és la
no exposada. En microelectrònica les primeres són les més utilitzades.

El sistema d'exposició esquematitzat en la figura 3.12 és conegut com a fotolitografia (o
simplement litografia) de contacte. La màscara, que durant l'exposició està en contacte amb
la resina, conté tots els dibuixos a transferir. La figura 3.13 esquematitza la visió en planta
d'una d'aquestes màscares.

Figura 3.12 Esquematització de l'exposició de la fotoresina,
 el seu revelat i el gravat de l'òxid

La tecnologia actual porta a treballar amb oblies cada vegada més grans per optimitzar la
productivitat, i al mateix temps els dispositius continguts en els circuits integrats són cada
vegada més petits (detalls de dimensions de menys d'una micra en processos avançats).

radiació UV

màscara
fotoresina
òxid de silici

silici

fotoresina
òxid de silici

silici

Efecte de la immersió en
revelador (revelat)
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òxid de silici
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Efecte de l'atac (gravat) de l'òxid
La resina serà eliminada després
de l'atac.
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Els dos factors a la vegada fan difícil el procés d'alineació en litografia de contacte. El
resultat ha estat l'aparició de tècniques de litografia, anomenades de projecció, emprades
en circuits d'alta escala d'integració.

En litografia de projecció no s'exposa tota l'oblia simultàniament, sinó que es fa per regions,
sovint un xip (dau) cada vegada. Per fer-ho la màscara no està en contacte amb la resina,
sinó que l'eina d'exposició disposa d'una òptica que enfoca en les distintes regions on s'ha
de transferir el motiu. Les màscares que s'utilitzen en projecció no cal que continguin tantes
rèpliques del motiu com el de la figura 3.13. Sovint n'hi ha prou amb una, anomenada
retícula. De més a més, la retícula pot tenir dimensions més grans que la figura final,
típicament 5 o 10 vegades més gran, i aleshores l'òptica fa la feina de reducció entre
l'objecte (retícula) i la imatge (àrea de resina exposada).

Figura 3.13 Representació d'una màscara dissenyada per fabricar 52 daus (dispositius o
circuits integrats) en cada oblia. Amb aquesta màscara definirem un motiu en forma de L
invertida en la resina en cadascun dels xips. La superfície exterior a aquest motiu quedarà
exposada a l'atac (gravat).

La fabricació de les màscares o de les retícules és una tasca especialitzada, generalment
externa a la fàbrica de semiconductors. La tècnica més utilitzada actualment es pot resumir
de la manera següent. Es parteix d'una làmina de vidre recoberta amb un capa opaca (el
crom és el recobriment més utilitzat), damunt de la qual s'aplica una capa de resina sensible
a la incidència  d'electrons en lloc de la radiació UV. Aquesta resina és sensibilitzada per un
feix d'electrons a l'interior d'un tub de raigs catòdics. El feix descriu la forma del motiu a
transferir perquè la seva deflexió, controlada per les plaques del tub, és determinada a partir
d'un fitxer numèric que conté, digitalitzat, el disseny del motiu. La resina sensibilitzada és
revelada i la capa de recobriment opac gravada de manera similar a la que hem descrit en el
procés damunt l'oblia.

Aquesta manera de generar motius es pot utilitzar també directament damunt l'oblia sense
passar per la màscara (escriptura directa). Si no es fa habitualment en producció és per
raons de productivitat, ja que el procés amb electrons és lent comparat amb la litografia amb
UV fent servir màscara. En canvi, pot ser rendible aplicar-lo en feines de recerca i
desenvolupament on es processa un nombre petit d'oblies.

perímetre
de l'oblia

perímetre de
la màscara
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Presentarem ara unes consideracions sobre el procés de gravat. Ja hem esmentat
anteriorment que l'òxid de silici es pot eliminar atacant-lo amb àcid fluorhídric (HF), que no
afecta pràcticament el silici. Les fotoresines que s'utilitzen han estat preparades perquè
resisteixin l'efecte d'aquest producte. Per a altres atacs, per exemple per definir pistes de
conductors, faran falta reactius específics, que hauran de ser prou respectuosos amb els
materials subjacents i amb la resina emprada. Quan s'utilitzen atacs amb reactius líquids
com el descrit  es parla d'atac humit. La tecnologia dels atacs humits és molt desenvolupada
i utilitzada però presenta un problema, conegut com a undercutting, consistent en la manca
de verticalitat de les parets laterals del material gravat, i que està esquematitzat en la figura
3.14.

Figura 3.14 Perfil real d'atac en gravat humit

La causa d'aquest fenomen és que els reactius ataquen en totes direccions, de manera que
penetra horitzontalment per sota la resina a mesura que l'atac progressa verticalment. Quan
les dimensions horitzontals del motiu a gravar són petites aquest fenomen limita
seriosament la miniaturització. L’alternativa que s'ha trobat és el gravat sec.

El gravat sec treballa amb reactius que són gasos ionitzats coneguts com a plasmes. El
procés d'atac no és solament una reacció química, sinó també un efecte físic d'impacte dels
ions damunt el material a gravar. El resultat és un atac molt més direccional, que crea perfils
laterals més verticals i, per tant, més semblants a l'ideal de la figura 3.12. El gravat sec
demana un utillatge més sofisticat que l'humit i és menys selectiu en relació amb els
materials que ha d'atacar i els que ha de respectar. En un procés complex s'utilitzen els dos
tipus d'atacs depenent de les característiques de cada etapa.

EXEMPLE 3.9

Un procés típic utilitzat per gravar òxid tèrmic pot tenir les característiques següents:
- Resina de la sèrie HPR de Hunt. Gruix de la capa: una micra.
- Font de radiació: làmpada de vapor de mercuri, que presenta pics discrets d’emissió.
Els més importants per sensibilitzar la resina són els de 305, 365 i 400 nm.
- Exposició a la radiació: inferior a 20 s, depenent de l’instrument utilitzat.
- Atac de l’òxid: amb àcid fluorhídric tamponat (HF/NH4F), a una velocitat de 80 nm/min
a temperatura ambient.

Amb aquesta tècnica, fent servir litografia de contacte, es pot obtenir motius d’unes poques
micres de grandària en una capa d’òxid d’una micra de gruix.

3.2.3 Nivells de connectivitat

Un circuit integrat pot tenir diferents nivells de connexió perquè hi ha tècniques per dipositar
capes de conductors i definir-hi pistes, així com dipositar capes de dielèctrics entre elles on
es defineixen obertures en determinats punts on han de connectar diferents nivells de
conductors entre ells. La figura 3.15 presenta una estructura multinivell.

fotoresina
òxid de silici
silici
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Aquesta part de la tecnologia és tan important, en un procés de producció, com les
operacions que hem vist anteriorment, però ens interessa molt menys des del punt de vista
de comprensió del funcionament intern del dispositiu i, per aquesta raó, li dedicarem menys
atenció.

Figura 3.15 Representació esquemàtica de dos nivells de connexió en un circuit integrat. Els
gruixos de les capes conductores i aïllants són habitualment de l'ordre d'una micra, mentre
que l'amplada de les pistes i de les obertures de contacte poden variar des de menys d'una
micra fins a desenes de micres depenent de la tecnologia i del disseny del circuit

Dipòsit de conductors

Els conductors més utilitzats són els metalls i, d'aquests, el més freqüent és l'alumini perquè
té bona conductivitat, és fàcil de dipositar i de definir pistes en la capa dipositada i no crea
especials problemes de contaminació.

Figura 3.16 Metal·lització d'oblies per evaporació

La tècnica més antiga per dipositar una capa d'alumini és l'evaporació tèrmica. Consisteix a
escalfar material en un recipient (gresol o naveta) fins que es fongui i s'evapori. El vapor es
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condensa en la superfície de l'oblia i la recobreix d'una pel·lícula de metall. Aquesta tècnica,
que es representa esquemàticament en la figura 3.16, s'ha de realitzar en condicions de buit
per no alterar el moviment dels àtoms des del gresol fins a l'oblia.

Actualment s'utilitza molt poc l'alumini pur. Les seves propietats són millorades incorporant-
hi additius com el silici i el coure. En aquest cas la tècnica d'evaporació és poc indicada
perquè en la massa fosa s'evapora més ràpidament el component més volàtil i la
composició de la capa es fa difícil de controlar. L'alternativa més utilitzada és la tècnica de
polvorització catòdica (cathodic sputtering).

En el procediment de sputtering el material a dipositar no passa per fase líquida, sinó que
s'arrenca d'un bloc (diana, target) per impacte d'ions d'un gas inert (Ar, generalment)
accelerats per un potencial elèctric. El potencial accelerador ha de ser més petit, fins a pocs
kV, que el d'un implantador iònic perquè el projectil impacti però no es clavi. La figura 3.17
representa esquemàticament aquest procés, que també s'ha de realitzar en condicions de
buit.

La principal limitació de les metal·litzacions amb alumini ha estat, històricament, que no
suporten temperatures elevades, de més d'uns 500 ºC, i això és una severa limitació per
posar al seu damunt capes aïllants utilitzant determinades tècniques de dipòsit. Una de les
alternatives clàssiques  consisteix a utilitzar silici policristal·lí, també anomenat polisilici.

Figura 3.17 Dipòsit d'una capa prima per polvorització catòdica

El polisilici és silici que no és un únic cristall (monocristall) en tot el seu volum, sinó que està
format per una agregació de cristalls, anomenats grans, generalment d'una fracció de micra
de diàmetre. El polisilici molt dopat és conductor. La seva conductivitat  és molt més petita
que la de l'alumini però, en canvi, pot suportar temperatures de procés altes. És, doncs, un
material adient per fer pistes curtes en els nivells de connexió més profunds.
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La tècnica habitualment emprada per obtenir una capa de polisilici és un procés de la família
CVD (chemical vapor deposition, dipòsit químic en fase vapor). Aquestes tècniques tenen en
comú que uns compostos en fase gas reaccionen en la superfície de l'oblia deixant un pòsit
sòlid del material que volem obtenir. En el cas que ens ocupa el silici s'obté per
descomposició del silà, SiH4, a una temperatura superior a 600 ºC a l'interior d'un forn
similar als que hem presentat per a difusions. El material que s'obté en aquestes condicions
no és monocristal·lí. Si ho fos seria més conductor, però les condicions per obtenir-lo no es
presenten en el cas que ens ocupa. El polisilici es dopa durant el procés de dipòsit o, més
sovint, una vegada dipositat.

L'ús del polisilici va néixer en el context de la tecnologia MOS. Actualment té també
aplicacions específiques per fer contactes en transistors bipolars.

S'han buscat com a alternatives materials més conductors que el polisilici i que suportin
temperatures altes, com els metalls refractaris (W, Mo, Ta,...) i els seus compostos binaris
amb el silici, anomenats siliciürs (W2Si, Mo2Si, ...). La seva tecnologia és complicada.
Recentment s'ha començat a fer pistes de coure (Cu) amb la finalitat de reduir els retards de
propagació. És una tecnologia emergent que promet tenir un gran futur.

Com s'ha dit més amunt, la definició de pistes de les pel·lícules conductores dipositades es
fa utilitzant alguna de les tècniques de fotogravat que hem estudiat. Els atacs que s'utilitzen
són específics per a cada material.

EXEMPLE 3.10

Quan s’utilitza alumini per fer contactes òhmics en silici, després del dipòsit del metall i de la
definició de les pistes cal fer un recuit per assegurar un bon contacte entre els dos materials.
L’alumini tendeix a dissoldre silici i això pot crear problemes, especialment quan les juncions
són poc profundes. Per això es fa servir alumini que ja contingui silici fins a la saturació
(amb menys d' 1,5% n’hi ha prou). Aquesta mescla és difícil de dipositar per evaporació
perquè l’alumini s’evapora molt més ràpidament que el silici i s’acostuma a recórrer a la
tècnica de sputtering.

EXEMPLE 3.11

Quan una pista metàl·lica ha de transportar una gran densitat de corrent es presenta un
problema conegut com electromigració: els grans de la pel·lícula de metall són arrossegats,
cosa que pot causar la destrucció de la pista. Entre les tècniques emprades per reduir
aquest efecte hi ha l’addició de coure (un 4%) o titani (fins a 0.5%) a l’alumini de la pista.

Exercici 3.7

Per tal d’evitar el fenomen de l’electromigració, imposarem que la densitat de corrent que
circuli per un pista d’un circuit integrat no superi el valor de 104 A/cm2. Si treballem amb
capes de metall d' 1 µm de gruix, volem saber quina amplada haurà de tenir una pista que
hagi de transportar un corrent de 10 mA.

Solució: 10 mA ≤ 104 A/cm2 × secció ⇒ secció ≥ 10-7 cm2 = 1 µm × amplada ⇒ amplada ≥
10-3 cm = 100 µm.
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Dipòsit de dielèctrics

El material aïllant entre nivells de connexió no pot ser l'òxid obtingut per oxidació tèrmica del
silici. Però hi ha una gamma de tècniques que permeten dipositar capes de SiO2, que és el
material més utilitzat en aquesta aplicació.

 Aquestes tècniques són de la família CVD, però la reacció química és més complicada que
en el cas del polisilici. Si s'utilitzen SiH4 i N2O com a gasos de partida (anomenats
precursors), el sòlid que es diposita és òxid de silici, SiO2. Hi ha processos a alta
temperatura, HTO (high temperature oxide), a més de 600 ºC, i a baixa temperatura, LTO
(low temperature oxide). En general les propietats del procés  HTO són superiors, però
l'LTO es pot dipositar damunt l'alumini. L'òxid es dopa sovint amb P i B durant el dipòsit per
millorar les seves propietats mecàniques. L’òxid dopat, anomenat vidre, continua sent
aïllant.

Una altre dielèctric utilitzat és el nitrur de silici (Si3N4), que s'obté quan en lloc de N2O
s'utilitza NH3 com a precursor.

En qualsevol procés de fabricació la darrera etapa en l’oblia és el dipòsit d’una capa de
protecció on només es deixen obertures en els punts on s’hauran de soldar els fils de
connexió amb els terminals de les pistes metàl·liques.

Dipòsit de semiconductors: processos d'epitàxia

L'epitàxia és una tècnica de creixement cristal·lí que consisteix a dipositar una capa de
material semiconductor damunt la superfície de l’oblia de manera que els àtoms de material
dipositat quedin ordenats continuant l’estructura cristal·lina del substrat.  Les tècniques de
dipòsit més habituals en tecnologia del silici són del grup CVD, treballant en condicions
adients (molt alta temperatura, baixa pressió, etc.) perquè els nous àtoms dels sòlid trobin la
posició adient en la xarxa cristal·lina, i la prolonguin.

Figura 3.18 Comparació de dos díodes: a) Obtingut per difusió d’una capa N+ en un substrat
P de 500 micres de gruix. b) Obtingut per difusió d’una capa N+ en uan capa epitaxial P de
20 micres de gruix crescuda en un substrat P* de 500 micres. La contribució de les regions
neutres a la resistència paràsita del dispositiu és molt més petita en el cas b).

Una capa epitaxial pot tenir un dopatge independent del substrat. Si volem obtenir una regió
amb un nivell de dopatge inferior al del substrat, hem de recórrer forçosament a un procés
d’epitàxia perquè ni la implantació iònica ni la difusió tèrmica d’impureses tenen aquestes
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prestacions. Un exemple elemental d’aplicació d’aquesta tècnica el podem trobar en la
figura 3.18, on és utilitzat per millorar les característiques d’un díode com el de la figura 3.1,
reduint la resistència sèrie de la regió neutra P. L’epitàxia es fa indispensable en la
tecnologia de circuits integrats basats en transistors bipolars. Ho presentarem en el capítol
5, dedicat a aquest dispositiu.

El creixement epitaxial té una importància extraordinària en la tecnologia dels
semiconductors III-V, particularment per obtenir dispositius optoelectrònics. Hi ha moltes
parelles de semiconductors d'aquest conjunt que tenen xarxes cristal·lines prou semblants
entre elles perquè es pugui epitaxiar un material damunt de l'altre. Es parla aleshores
d'heteroepitàxia. La majoria d'heterojuncions s'obtenen d'aquesta manera.

3.2.4 Etapes finals: test i encapsulament

Acabat el procés de fabricació en oblia, es procedeix a les etapes finals.

- Test de les característiques elèctriques dels circuits integrats obtinguts en l'oblia. Són
mesures que es fan amb un conjunt de puntes entre els pads, zones terminals, més
amples, de les pistes que més endavant hauran de servir per soldar-hi fils de contacte.
Les mesures que s'han de fer depenen del DUT (device under test, dispositiu o circuit
en estudi) i normalment és una tasca automàtica programada. Definir una estratègia de
test és una feina complementària del disseny d'un circuit integrat. Els daus defectuosos
són marcats i ja no seran encapsulats.

- Separació de daus, per un procés de tall, generalment amb una serra de diamant.

- Muntatge i encapsulament. Comprèn les tasques següents: adhesió del dau a la
càpsula, soldadura de fils entre els pads i els terminals de la càpsula anomenats pins
(vegeu figura 3.19), i immersió del conjunt en una massa de material plàstic (epoxy) del
qual només en surten els pins. Hi ha una varietat de tipus de càpsules, que no
descriurem aquí. Un dels principals problemes a considerar a l'hora de triar quin tipus es
fa servir és preveure la dissipació de calor necessària per al funcionament del C.I. Per
això hi ha encapsulaments que inclouen contactes tèrmics (no elèctrics) metàl·lics que
poden unir-se a radiadors quan la dissipació prevista és molt intensa.

En aquest punt farem algunes consideracions sobre la miniaturització. Els progressos en
tecnologia de fabricació, molt particularment en fotolitografia, han anat en el sentit de fer
dispositius cada vegada més petits. Hi ha diverses raons per fer-ho. En primer lloc, pel que
fa al disseny, un circuit ràpid requereix capacitats, paràsites o no, petites, i això demana
reduir les dimensions dels dispositius. Una segona raó és la productivitat: obtenir, amb les
mateixes etapes de procés, un nombre més gran de dispositius en una oblia. Finalment,
millorar el rendiment de procés (yield). Per entendre aquest argument considerem la figura
3.20, on s’esquematitza el nombre de daus que haurem de descartar si el procés de
fabricació presenta un nombre fix de defectes.

EXEMPLE 3.12

En una tecnologia emergent el rendiment de procés pot ser d’unes poques unitats per cent.
En una primera fase aquesta xifra augmenta molt lentament. Després experimenta un ràpid
creixement que la porta a valors de l’ordre del 80% o superiors, i que tendeixen a saturar-se
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en l’etapa de maduresa de la tecnologia. Es tracta de la corba en “S” de la funció η(t),
important en l’avaluació del cost de la producció.

EXEMPLE 3.13

Els circuits integrats contenen un nombre cada vegada més gran de components i per això
els dispositius han de ser cada vegada més petits. Tot i això, els daus de circuits complexos,
com un microprocessador, tenen una superfície relativament gran, de més d’un centímetre
quadrat. Per mantenir el rendiment de procés el nombre absolut de defectes ha de disminuir
quan les dimensions del dau augmenten. Això porta a treballar en condicions (p.e. netedat
de l’ambient) cada vegada més exigents.

Figura 3.19 Representació del muntatge d'un dau en una càpsula,
 amb fils soldats i abans de tancar la càpsula

Figura 3.20. Conseqüències en el rendiment dle procés de tres defectes en daus
 de diferents dimensions. El nombre de daus és arbitràriament petit
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Exercici 3.8

 Suposem que en els tres exemples de la figura 3.20 dupliquem les dimensions dels daus
(quadrupliquem la superfície). Determineu el valor de rendiment de procés que obtindrem en
cada cas.

Solució: en el primer cas tindrem un sol dau i un rendiment nul. En el segon sortiran 4 daus i
tres de defectuosos, amb què s'obtindrà un rendiment del 25%. En el tercer hi haurà 16
daus, 3 dels quals amb defectes, cosa que donarà un rendiment del 81%.

QÜESTIONARI 3.2

1. En una oblia de silici de tipus P amb una concentració d'acceptadors de 1016 cm-3 hi
fem una difusió d'arsènic que dóna com a resultat un perfil d'impureses definit per
l'expressió:

3)1.0/(19 2
10)( −−= cmexN mx

D

µ

on la variable x és la profunditat partint de la superfície. Determineu la profunditat de
la junció obtinguda.

2. En el mateix silici de la qüestió anterior el dopatge es realitza per implantació iònica.
Ara el perfil de dopatge és: 

[ ] 31.0/)2.0(18 2
10)( −−−= cmexN mmx

D

µµ

Calculeu la profunditat de la junció.

3. En un determinat procés d'oxidació el gruix de l'òxid, xo, creix amb el temps segons
l'equació:

mttxo µ·245.2126.6475.2)( ++−=

on t són hores. Calculeu quin gruix tindrà l'òxid al cap d' 1 hora d'oxidació. Si ara
tornem a aplicar el procés a l'oblia que hem oxidat durant 3 hores més, quin serà el
gruix final de la capa d'òxid?

4. Suposem que una màscara de fotolitografia conté un quadrat que ha de ser
posicionat (alineat) dins un motiu, també quadrat de 5 µm×5 µm, prèviament gravat
a l'oblia. El perímetre d'aquest està definit amb una precisió de ±0.4 µm. La nostra
capacitat per posicionar la màscara té una precisió de ±0.3 µm. Quines dimensions
màximes haurà de tenir el quadrat de la màscara?
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5. En un procés de gravat humit el fenomen de undercutting produeix un perfil de les
vores que podem suposar que és un quadrant de circumferència, tal com representa
la figura adjunta. Suposem que volem aplicar aquesta operació per definir un pista
en una capa de 0.8 µm de gruix. Quin és el valor mínim d'amplada de la pista
imposada pel fenomen esmentat?

6. En un procés que es compon de dues etapes tenim un rendiment de procés
(percentatge de daus bons) del 90% en cada etapa. Suposant que els defectes
d'una etapa són independents dels de l'altra, quant valdrà el rendiment del conjunt
del procés? Generalitzant el resultat anterior: en un procés de 10 etapes, quin ha de
ser el rendiment de cadascuna perquè el del conjunt sigui  del 75%?

fotoresina
pista

silici
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3.3 SEQÜÈNCIA D’ETAPES DE FABRICACIÓ D’UN CIRCUIT INTEGRAT

Un circuit integrat està format per un gran nombre de dispositius realitzats en el mateix dau
de silici. Quan es dissenya el circuit s'ha de preveure una seqüència d'operacions que, a
través del conjunt de màscares adient, generin tots els dispositius del circuit i les connexions
entre ells. Aquest problema pot semblar molt complex i per fer-lo possible cal una
organització estricta del treball.

Per una part, un procés de fabricació inclou una seqüència ben definida d'etapes
compatibles entre si que constitueixen la tecnologia. Aquesta seqüència permet generar un
ventall de dispositius (díodes, transistors, resistències, condensadors, etc.) de
característiques ben conegudes. Una alteració en una de les etapes obliga, en general, el
tecnòleg a replantejar tot el conjunt.

Per un altre costat, el dissenyador del circuit dibuixarà les màscares que seran utilitzades en
una seqüència d’etapes definida, i decideirà quins dispositius, entre els que la tecnologia
ofereix, utilitzarà i com els connectarà.

Entre les previsions importants que un procés ha d'incloure, hi ha l'aïllament entre
dispositius. La tècnica més utilitzada en silici és l'aïllament per juncions PN en inversa, de
manera que per fer una connexió no desitjada entre dos dispositius veïns calgui travessar
dos díodes amb polaritat oposada, i així sempre en trobarem un en inversa, com ja hem
esmentat en parlar de la integració d’un díode. En el capítol dedicat al transistor bipolar
tornarem sobre aquest punt. Una alternativa coneguda com a SOI (silicon on insulator), on
el silici forma illes damunt un material dielèctric. És una tecnologia sofisticada, utilitzada
només per a aplicacions molt específiques.

Un exemple d’integració de dispositius

Per il·lustrar les idees d'integració de dispositius analitzarem una circuit particularment
simple: un filtre passabaix de primer ordre. L'esquema elèctric és representat en la figura
3.21

Construirem els tres dispositius en un substrat de silici de tipus P fent servir les estructures
següents:

- El díode serà una junció constituïda per una regió P+ (ànode), el terminal 1, envoltada
d’una regió N (càtode). El contacte entre díode i substrat  serà la junció càtode del díode
(N)-substrat (P), que mai haurà d'estar polaritzada en directa per garantir l'aïllament del
dispositiu. Per assegurar un contacte òhmic entre la regió de càtode i la pista metàl·lica
de connexió (node intern, comú als tres dispositius, sense numerar en la figura 3.21,
caldrà fer una regió molt dopada N+ entre la N i el metall.

- El condensador tindrà com a elèctrode superior la pista metàl·lica esmentada. L'altra
serà una regió P+, de dopatge igual al de l'ànode del díode, creada en el substrat P.

Figura 3.21 Circuit a
integrar monolíticament
en silici2

31
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Aquesta segona placa no està aïllada del substrat sinó que és el node 2 de la figura
3.21. El dielèctric del condensador és una capa d'òxid tèrmic crescuda en la superfície
del silici.

- La resistència és una regió N+, de dopatge igual al de la regió N+ del díode,  creada en
el substrat P. Els seus extrems són el node intern i el terminal 3. L'aïllament d'aquest
dispositiu exigeix que la tensió del substrat no superi la de cap punt de la resistència.

La figura 3.22 presenta esquemàticament una secció d'aquest conjunt. El terminal 2 haurà
d'anar unit a la tensió més baixa disponible en el circuit per tal de complir les condicions
d’aïllament. La mateixa figura mostra un layout del circuit, indicant la posició XY del tall que
correspon a la secció dibuixada. En aquest layout només s'indica el contorn de les
màscares que s’haurà d'utilitzar sense precisar si són motius opacs sobre camp transparent
o a l'inrevés. La màscara de metall de connexió s'indica amb una línia més gruixuda. La
pista que constitueix el node intern té una regió ampla per fer d'elèctrode del condensador.
D'altra banda, s'ha donat forma de serpentí a la resistència per tal de fer més gran la relació
entre llargada i secció i així obtenir un valor de resistència més alt.

Figura 3.22 Layout i secció esquemàtica del circuit integrat
 corresponent al diagrama elèctric de la figura 3.21

EXEMPLE 3.14

En el condensador de la figura 3.22 utilitzem com a dielèctric l’òxid tèrmic que recobreix la
superfície lliure del silici, conegut com a òxid de camp. Aquest òxid té habitualment un gruix
proper a una micra. Aleshores el valor de la capacitat per unitat de superfície que obtindrem
és εòxid/1 µm≈(3.45×10-13 F/cm)/ 1 µm = 3.45×10-17 F/cm2. Per obtenir un condensador d' 1
pF caldrà una superfície de 3.45×10-5 cm2, que pot suposar un quadre de ≈ 60 µm × 60 µm.
Això és molta superfície en un circuit integrat. Es pot reduir en dos ordres de magnitud fent
servir una capa d’òxid cent vegades més prima. És l’ordre de magnitud dels òxids de porta
utilitzats en tecnologia MOS.

P
N

node 1 node 2 node 3

P+ N+ P+ N+

X Y
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EXEMPLE 3.15

La resistència obtinguda per difusió és una pista de llargada L, d’amplada W i de profunditat
t. Si la resistivitat de la regió N+ val ρ aleshores el valor de la resistència és: ( )WtLR ρ= . El
factor ρ / t , que té unitats de resistència, depèn del procés de difusió i se’n diu resistència
de quadre (és el valor de R quan L = W), mentre que el quocient L / W, adimensional, és
determinat pel disseny de les màscares i se’n diu relació d’aspecte. Amb una tècnica de
difusió podem fàcilment obtenir valors de l’ordre de ρ ≈ 1 mΩ×cm, t ≈ 1 µm ⇒ resistència de
quadre ≈ 10 Ω.

Exercici 3.5

Una resistència integrada està feta amb una difusió que presenta una resistència de quadre
de 15 Ω. Si volem obtenir un valor de resistència de 1 kΩ, determineu la seva relació
d’aspecte. Avalueu la superfície que ocuparà si l’amplada de la pista és de 2 µm.

Solució: R =103 Ω = 15 Ω × L/W ⇒ L/W ≈ 66. Si W =2 µm ⇒ L ≈ 132 µm. Un serpentí com el
de la figura 3.22 podria estar format per 6 pistes de 22 µm de llargada; si l’espai entre pistes
és de 2 µm, aleshores les dimensions del serpentí són aproximadament: 22 µm × (6 × 2 µm
+ 5 × 2 µm) = 22 µm × 22 µm. Les resistències consumeixen molta superfície de circuit
integrat.

A continuació descriurem les etapes de procés necessàries per fabricar aquest circuit fent
ús de la figura 3.23, on es representa l’aparició de cada capa de l’estructura al costat de la
màscara necessària per definir el corresponent nivell.

Partirem d'una oblia de silici P, de baix dopatge, que recobrirem d'una capa de protecció per
un procés d'oxidació tèrmica.

1. Creació de la regió de càtode del díode. Per fer-ho obrirem una finestra en l'òxid que hem
fet créixer anteriorment, per on introduirem les impureses donadores fent servir, per
exemple, la tècnica de difusió tèrmica. L'obertura de la finestra requereix els passos
habituals en fotogravat: dipòsit de fotoresina, exposició a través de la màscara
representada, atac de l'òxid no recobert i eliminació de la resina. Fent servir resina positiva,
com en tot el procés, la màscara consistirà en un rectangle transparent per cada xip en un
camp opac (màscara de camp fosc). La concentració d'impureses donadores que hem
introduït haurà de compensar les acceptores de la regió de substrat corresponent i arribar a
invertir-la. Per això hem hagut de partir d'una oblia amb dopatge petit.

2. A continuació introduirem el dopatge P+. Començarem reoxidant la superfície del silici per
eliminar la finestra de l'etapa anterior (de manera opcional podem eliminar prèviament l'òxid
de la primera etapa). Tot seguit obrirem les finestres corresponents fent servir una
seqüència d'operacions de fotogravat, similar a l'anterior. El dopatge es pot fer, per exemple,
per implantació. La concentració d'acceptors ha de ser superior a la de donadors introduïts
en la difusió anterior. En aquesta etapa la màscara és també de camp fosc.

3. Després d'una nova oxidació, obrirem finestres i crearem les regions N+, de manera
similar a la manera com hem fet les P+.
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4. Una nova oxidació recobrirà tota la superfície del silici d'una capa aïllant. A través
d'aquesta capa obrirem finestres de contacte per un procés de litografia amb una màscara
de camp fosc.

5. Finalment recobrirem tota la cara de l'oblia d'una pel·lícula metàl·lica en la qual definirem
les pistes de connexió fent servir un procés de fotogravat amb una màscara de camp clar.

Qüestions i exercicis 3.3: Processos de fabricació: seqüència d'etapes

1

2

3

4

5

Figura 3.23 Resum de les etapes de procés de fabricació del circuit integrat de la figura
3.22, indicant en cada cas la màscara que s'ha de fer servir.
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Entre les simplificacions que hem fet servir per no complicar exageradament l'exemple, la
més important és que hem utilitzat com a dielèctric del condensador una capa de l'òxid
utilitzat per protegir del silici, conegut com a òxid de camp. Aquestes capes són relativament
gruixudes, típicament de més de 0.5 µm, cosa que faria que la capacitat per unitat d'àrea del
condensador fos molt petita. En realitat es fan servir dielèctrics més prims, la qual cosa
exigeix una etapa més en el procés descrit.

QÜESTIONARI 3.3

1.  Per integrar una resistència en un circuit integrat fem servir una regió dopada N per
difusió en un substrat P. La profunditat de la difusió és 1 micra, el dopatge miyjà de
1018 impureses per cm3 i la mobilitat mitjana dels majoritaris de 200 cm2/(Vs).

a) Calculeu la relació llargada/amplada que ha de tenir la pista N per fer una
resistència de 10 kΩ.

b) Si la pista té una amplada de 2 µm, avalueu la superfície que ocuparà la
resistència en la superfície del circuit integrat.

2.  Un condensador en un circuit integrat es fa utilitzant coma  elèctrodes el substrat de
silici i una pista metàl·lica i com a dielèctric una capa d'òxid tèrmic que fa 0.75
micres de gruix. Quina superfície hauria de tenir un condensador d' 1 pF de
capacitat. Expresseu el resultat en µm2. Proposeu una alternativa per aconseguir la
mateixa capacitat amb una superfície més petita.  Dades: constant dielèctrica
relativa de l'òxid de silici: εr = 3.9;  permitivitat dels buit: ε0 = 8.85×10-14 F/cm.

3. En el condensador de la qüestió anterior la pista de connexió per accedir a
l'elèctrode superior del condensador té una llargada de 100 µm i una amplada de
10 µm. Tota ella es troba damunt l'òxid tèrmic. Calculeu el valor de la capacitat
paràsita que suposa la pista i compareu-la amb la del condensador. Repetiu el
càlcul en el cas que la pista es trobi damunt de dues capes d'òxid: el tèrmic i un de
dipositat d' 1 micra de gruix.

4.  Un díode té l'estructura esquematitzada en el tall de la figura adjunta. Feu una llista
de les etapes de procés que faran falta per fabricar-lo. Els dopatges s'han obtingut
per difusió.

N

N+

P+

SiO2 SiO2SiO2

Al Al
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5.  Considerem el dispositiu de la figura anterior. Dibuixeu un possible layout que mostri
les diferents màscares necessàries. Indiqueu quina part de la màscara serà
transparent i quina serà opaca, sabent que treballem amb fotoresina positiva.

6.  Com modificaríeu el díode de les qüestions anteriors per transformar-lo en un díode
Schottky? És més fàcil o més difícil fer un díode Schottky que fer-ne un de junció
PN?

Notes per una perspectiva històrica

Des del naixement del circuit integrat en la dècada dels anys cinquanta, la tecnologia de
semiconductors i, particularment, la del silici ha presentat una evolució ininterrompuda de
canvis que han permès fabricar xips amb prestacions millorades a preus cada vegada més
baixos. Entre les causes més importants que han determinat aquesta evolució podem
assenyalar les següents:

- Increment del diàmetre de les oblies utilitzades, com a conseqüència dels
progressos en la tecnologia de creixement de cristalls i també dels equips utilitzats
en les diferents etapes de fabricació presentades en aquest capítol, molt
particularment de litografia. El fet de treballar amb oblies més grans ha permès un
augment de la productivitat que ha portat a una reducció de preus espectacular. La
figura 3.24 recull aquests canvis al llarg de les darreres tres dècades i una previsió
en el futur immediat.

Figura 3.24 Evolució al llarg del temps de la integració de dispositius en silici

- Reducció de les dimensions dels motius que es poden delimitar en el
semiconductor per definir els dispositius. Els progressos en litografia han estat
també clau en aquest punt. Els resultat ha estat un increment del nombre de
dispositius que un xip pot contenir (vegeu figura 3.24), i això vol dir la possibilitat de
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realitzar circuits més complexos en la mateixa superfície de silici i/o obtenir més
dispositius per oblia, reduint així el cost de producció. Aquest augment de la densitat
d’integració ha estat quantificada amb l’anomenada llei de Moore, segons la qual el
nombre de transistors continguts en un xip es multiplica per dos cada divuit mesos.

- Entre les prestacions que més s’han beneficiat de la reducció de dimensions hi ha
l’increment de velocitat de funcionament dels dispositius, especialment perceptible
en la freqüència de rellotge que utilitzen els sistemes digitals. La taula 3.3 resumeix
algunes dades rellevants en l’evolució de la tecnologia en els darrers anys i una
previsió de futur.

ANY 1997 1999 2002 2005 2008

Amplada de línia (µm) 0.25 0.18 0.13 0.10 0.07
DRAM: bits/xip 267M 1.07G 4.29G 17.2G 68.7G
µP: transistors/xip 11M 21M 76M 200M 520M
Freqüència xip (MHz) 750 1250 2100 3500 6000
Grandària µP: (mm2) 300 400 560 790 1120
Nombre de nivells de
metal·lització

6 6-7 7 7-8 8-9

Diàmetre oblia (cm) 20 30 30 30 45
Tensió alimentació (V) 1.8-2.5 1.5-1.8 1.2-1.5 0.9-1.2 0.6-0.9
Cost transistor µP (10-8$) 3000 1735 580 255 110

Taula 3.3 Algunes característiques específiques de l'estat actual de la tecnologia de circuits
integrats i previsions de futur (International Technology Roadmap for semiconductors, 1998
update)
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