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ГОРИЗОНТАЛЬНІ КОНФІГУРАЦІЇ І МІНІМІЗАЦІЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РОЗМІРУ СУБМІКРОННИХ ТРАНЗИСТОРІВ. 
 

Досягнення максимальної швидкодії ВІС/НВІС зв’язано з підбором геометричних конфігурацій, а головне, із 

зменшенням топологічних розмірів транзисторів. Основними геометричними параметрами, які підлягають 

мінімізації, є розміри активних областей транзисторів, які визначаються відстанями між електродами і 

розмірами емітера БТ або затвору ПТ та величиною розводки. В планарних приладах технології отримання 

горизонтальних і вертикальних структур є принципово різними. Фізичні процеси, що визначають роботу 

транзисторів, у вертикальному і горизонтальному плані суттєво є різними. Тому на цих особливостях ми і 

зупинимось в даній статті. 

Ключові слова – субмікронна технологія, кільцевий генератор, польовий транзистор, інтегральна схема, бар’єр Шотткі. 
 

У всіх конфігураціях транзисторів для утво-

рення контактів з електродами використовується 

процес фінішної металізації. За допомогою нього 

вдається формувати металеві виводи значно бі-

льш товстими (балочними), що суттєво понижує 

їх омічний опір та покращує електричні пара-

метри транзисторів, особливо на високих часто-

тах (рис.1). Конфігурація електродів на площині 

визначається топологією схеми і типом 

транзисторів. 

В дискретних біполярних НВЧ-транзисто-

рах для емітера і бази використовується гре-

бінчата структура з метою підвищення відно-

шення периметра емітера до його площі, що 

суттєво понижує ефект витіснення емітерного 

струму з центральної частини емітера. Для 

параметрів, що визначають швидкодію тран-

зисторів, сформованих інтегральною планар-

ною технологією, що чим менші горизонтальні 

розміри емітера в БТ або каналу в ПТ, то тим 

вища максимальна частота генерації, частота 

відсічки і тактова частота роботи транзистора. 

Шириною емітера та довжиною каналу задаю-

ться також горизонтальні розміри транзисторів 

у ІС/ВІС із цих транзисторів, які визначають 

вже щільність пакування, довжину і ємність 

сигнальних ліній передачі в схемі. 

 

 
Рис. 1. а) транзистор з балочними виводами;  

б) зустрічно-штиревий біполярний НВЧ транзистор 

 

Такий важливий параметр, як енергія 

перемикання визначається величиною ємності, 

що заряджається навантаженням, яка у ВІС з 

розвинутим і щільним пакуванням визначається 

ємністю з’єднувальних провідників розводки. 

Вузлова ємність монтажа в таких схемах 

наближається до постійної величини, що є 

пропорційна ширині смужки з’єднувальних 
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провідників, яка повинна бути мінімізована. В 

більш простих схемах, як в ТС кільцевого 

генератора мінімальних розмірів, через 

скорочення довжини ліній більш ніж на порядок 

вузлова ємність визначається ємностями самого 

транзистора, які в свою чергу теж є пропорційні λ. 

Таким чином, зменшення λ, покращує всі 

параметри, що визначаються швидкодію 

транзисторів у ВІС/НВІС. Проте таке зменшення 

має як технологічні, так і фізичні обмеження. 

Технологічні обмеження. Зумовлені можли-

востями літографічного процесу, його розділь-

ною здатністю. Якщо літографія здійснюється 

видимим світлом з довжиною хвилі 0,4 – 0,8 

мкм, то дифракційна засвітка краю області є 

більшою, ніж довжина хвилі світла і обмежує 

можливість отримання λ вже менших декілька 

мікрон. Сучасна ультрафіолетова високороз-

дільна проекційна літографія з довжиною хви-

лі менше 0,3 мкм дозволяє формувати топологічні 

розміри 0,5–1 мкм. Рентгенівська і електронна 

літографія завдяки малій довжині хвилі (λ = 

0,01 при Е = 103 еВ) дозволяє зменшити диф-

ракційне розсіювання до сотих долей мікрона. 

Відповідно є велика необхідність в розробці 

сухих резистів високої роздільної здатності. 

Для протравлення експонованого тополо-

гічного рисунку із субмікронними розмірами 

(< 1 мкм) звичайні хімічні методи травлення 

вже непридатні. Проте сухі плазмохімічні та 

іонні методи травлення, які відрізняються ви-

сокою селективністю і анізотропією, забезпе-

чують травлення топологічних областей 

розміром до 0,1 мкм з точністю до 0,03 мкм. 

Горизонтальні розміри елементів інтегральних 

транзисторних схем в недалекому майбутньому 

не будуть меншими  мкм, тому можливості 

електронної літографії та плазмохімічного 

травлення як бачимо не накладають 

принципових обмежень на ці розміри. 

Тут слід також зауважити, що електронно-

променева літографія є ще досить дорогим 

методом і головне — має низьку продуктив-

ність, що є недопустимо для серійного масово-

го виробництва структур ВІС/НВІС. Тому сьо-

годні проводяться пошуки високопродуктив-

них методів отримання субмікронних тополо-

гічних розмірів 0,1 – 0,18 мкм. Із нових пер-

спективних методів в мікроелектронній техно-

логії буде іонно-променева проекційна літо-

графія. Вона в собі суміщує можливості експо-

нування резисту із розділенням менше 0,1 

мкм, його травлення і, навіть, легування бага-

тозарядними іонними пучками мікрообластей 

тих же розмірів, використовуючи кластерне 

обладнання автоматичних систем. 

Поряд з розглянутими вище методами літо-

графії для формування горизонтальних субмік-

ронних структур, в останні роки все ширше-

застосовуються методи внутрішнього форму-

вання (self-aligned): само суміщення і самофор-

мування. На рис. 2. подано приклад формуван-

ня структури ПТ з бар’єром Шотткі методом 

самосуміщення і самоформування. Електрохі-

мічним окисленням металевої плівки форму-

ється шар оксиду, товщина якого відтворюється 

з великою точністю, і формує довжину λ 

майбутнього затвора ПТ. Потім фіксується його 

межа і травленням цей розмір переноситься із 

шару в шар самосуміщенням. При цьому субмі-

кронна структура трансформується в субмікрон-

ну щілину. Далі знову застосовується самофор-

мування, в результаті якого шляхом електрохі-

мічного осадження формується структура затво-

ру, субмікронної довжини біля поверхні напів-

провідника і розширеної грибовидної форми 

зверху. Подібна форма при малій довжині затво-

ру забезпечує високу його провідність. Більш 

того, затвор використовується для отримання 

субмікронних розмірів між витоком-затвором і 

стоком-затвором методом самосуміщення, який 

легко реалізується шляхом використання сплаву 

Au-12Ge. Тут дана технологія забезпечує автома-

тичне суміщення затвору зі стік-витоковими 

областями. 

Для самоформування субмікронних структур 

ПТШ можна використовувати також ефект анізо-

тропної швидкості травлення по відношенню до 

літографічних напрямів. Це дозволяє формувати 

V-подібні канави з лінією на дні вужчою, ніж 

ширина експонованої лінії на поверхні, тобто 

дозволяє збільшити розділення в 2–3 рази. Як 

бачимо, технологія ускладнюється. 

Фізичні обмеження. Перш за все, до фізич-

них обмежень геометрії елементів, можна від-

нести флуктуації концентрації домішок, які 

допускає технологія, які є досить великими у 

випадку, коли розміри активного елемента λ і 

середнє число домішки в ньому малі. Тоді 

відносне відхилення числа домішкових цен-

трів від його середнього значення: 

 не повинно переви-
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щувати допустиму величину . Якщо 

об’єм елемента схеми λ3, то середнє число 

домішкових центрів в ньому  

де  – середня концентрація домішки і 

імовірність того, що в загальному об’ємі λ3 

величина  і для гаусового розподілу 

домішок маємо 

 
 

 
Рис. 2. Технологічні етапи (мікроцикли) 

формування структури ПТ з бар’єром 

Шотткі (ПТШ) методом самоформування-

самосуміщення 

Покажемо, що число елементів на домішці 

, тоді добуток PN визначає число 

елементів, в якому формуються концентрації 

домішки, що не перевищують максимально 

допустиму величину. Добуток PN< 1, якщо 

мінімальний розмір елементу задовольняє 

нерівності . Якщо 

, то 

дана нерівність дає  см. Тутслід 

зауважити, що дана оцінка приведена для 

випадкового розподілу домішок, але в 

реальних структурах розподіл задається 

технологічно іонною імплантацією і 

активацією домішки. 

Не тільки флуктуації числа домішок, але і 

саме число активних домішок в робочому 

об’ємі приладу повинно бути достатньо 

великим і таким, щоб число носіїв заряду в 

активному об’ємі було набагато більше 1. 

Nдом = nдомλdW >> 1 

де λ,d,W- розміри активної області ПТ 

(наприклад каналу). При λ = d = Wі 

см. Звідси 

висновок: технологія повинна чітко фіксувати 

степінь активації домішки, наприклад після 

фотонного відпалу введеної в ґратку 

багатозарядної домішки. 

Розглянемо ще одне обмеження геометричних 

розмірів ПТ, яке зв’язане з тим, що дифузія 

домішкових атомів на поверхні є дещо вищою, 

ніж в об’ємі. Ця поверхнева дифузія домішок 

обмежує знизу ширину р-n-шарів витоку і стоку 

також до значення 0,1 мкм. Для зняття цього 

обмеження слід використовувати багатозарядну 

високоенергетичну імплантацію, що мінімізує 

поверхневу дифузію. 

Суттєвим обмеженням на розміри 

транзисторних елементів пам’яті є збій 

записаної інформації під дією радіації (α - 

частинок). Інформація в транзисторах 

запам’ятовуючих ВІС міститься у вигляді 

напруги або об’ємного заряду в активній області 

( ). Якщо заряд індукований в цій області 

( ), наприклад, α-частинкою буде більшим 

,то інформація буде втрачена. Умовою 

стабільної роботи приладу є нерівність 

. Вона дещо порушується, коли 

розміри активної області є близькими до 

розмірів області індукованого заряду. Оцінка 

проведена нами при дослідженні радіаційної 

стабільності ЗП до α – частинок визначає, що 

лінійний розмір λ активного елемента ЗП на 

кремнієвих ПТ повинен бути см. Для 

надійної роботи МП необхідно встановлювати 

розмір  мкм. 

Висновоки. Як бачимо із проведених у 

даній статті досліджень, значення  мкм 

для лінійних горизонтальних розмірів 

активних областей транзисторних схем є 

мінімальною величиною, яка обумовлена 

флуктуаціями імплантованих домішок, 

поверхневою дифузією і радіацією. Тобто, 

шлях підвищення швидкодії транзисторних 

схем за рахунок зменшення горизонтальних 

розмірів має обмеження  мкм. 
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