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SiO2کیفیت سنجی 

درس تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادیسمینار

:استاد 
دکتر محمدنژاد



مقدمه

ارزیابی قابلیت اطمینان

ترپهای اکسیدروش های تعیین چگالی بار و
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فهرست
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مقدمه

بارهایی مثبت ناشی از نقص  هصای سصاختاری ایجصاد شصدف در در ینصد •
.اکسیداسیون

. نگسترومی از سطح واسط اکسید و سیلیکون25داصله حدود •

. مستقل از ولتاژ اعمالی به گیت•

ی بصا کصاه  چگصال. چگالی ثابت حتی تحت استرس الکتریکی و حرارتی•
.ادزای  دمای درایند اکسیداسیون

چگصصالی  ن هصصا وابسصصته بصصه شصصرایط اکسیداسصصیون از  ملصصه محصصیط •
.دارد... اکسیداسیون، شرایط خنک کنندگی و 

Fixed Oxide Charge

ار مثبت یا بسته به الکترون یا حفرف بدام ادتادف در اکسید بالک می تواند ب•
.منفی داشته باشد

. ذیردصورت پ... عمل بدام ادتادن می تواند در اثر انواع تونل زنی، تاب  و •
می توان چگالی  نها را ( C500کمتر از ) با بازپخت در دماهای پایین 

.کاه  داد

Oxide Trapped Charge
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.م استاین بارهای مثبت ناشی از یونهایی مانند سدیم، لیتیم و پتاسی•

.قابلیت تحرک درون اکسید تحت استرس الکتریکی یا حرارتی•

.یز باشد هت کاه  چگالی این بارها باید درایند اکسیداسیون بسیار تم•

Mobile Ionic Charge

.نداین بارهای مثبت یا منفی ناشی از نق  های ساختاری سطح واسط ا•

450اغلب این مراکز را می توان توسط بازپخت در دمای پایین حدود •
.در ه در محیط هیدروژن خنثی نمود

Interface Trapped Charge
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ارزیابی قابلیت 
اطمینان

V-Rampتکنیک 

J-Rampتکنیک 

TDDB

1

2

3

نیک تکنیک های ارزیابی قابلیت اطمینان، تک

ید هایی هستند که قابلیت اطمینان کل اکس

را اندازه (wafer level)نازک را در سطح ویفر 

از این روشها ارزیابی سریعی. گیری می کنند

ه قابلیت اطمینان اکسید را فراهم کرده و داد

های حاصل از آن می تواند جهت بهبود فرایند 

.اکسید نازک بکار رود
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V-Rampتکنیک 

ی در این تست یک ولتاژ ادزایشی به خازن اکسید اعمال می شود تا اینکه  شکست د

زک ولتاژ شکست و بار شکست مربوط به یک اکسید ناV-Rampتست. الکتریک رخ دهد

یت بهتر مقادیر باالتر اندازف گیری شدف در این تست بیانگر کیف. را اندازف گیری می کند

.اکسید است

Initial Test

Post Stress

Test

Ramp Stress

Test
تمامی این تست ها در ناحیه کاری 

انباشتگی خازن صورت می پذیرد
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شتی اعمال ولتاژ نرمال عملکردی  ثابت به خازن اکسید و اندازف گیری  ریان ن•
.عبوری از خازن تا خطاها ی اولیه اکسید  شکار شود

در ه25دمای محیط •

ان خطا اگر  ریان نشتی بیشتر از یک میکرو  مپر باشد ردتار اکسید به عنو•
.تلقی می شود

. Agilent 4155/4156اندازف گیری با استفادف از •

Initial Test
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. Ramp Stress Testبررسی وضعیت اکسید پس از اعمال •

اعمال ولتاژ نرمال عملکردی  ثابت به اکسید و اندازف گیری  ریان نشتی•
.در صورتی تست مودق است که اکسید. زیرالیه

.ت ریان نشتی کمتر از یک میکرو  مپر  نشان دهندف عدم شکست و خطا اس•

Post Stress Test

ست، یک ولتاژ رمپ خطی یا یک ولتاژ پله ای خطی که تقریبا یک ولتاژ رمپ ا•
.. اعمال شدف و  بطور همزمان  ریان عبوری از خازن اندازف گیری می شود

اژ با شکست دی الکتریک اعمال ولتاژ رمپ متوقف شدف و ولتاژ مذکور ولت•
سید و با استفادف از  ریان عبوری، بار تحمیلی به اک. شکست نامیدف می شود

.محاسبه می گردد

Ramp Stress Test
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J-Rampتکنیک 

سصبب ادزای  بار الکتریکی خازن. در این تست یک  ریان ادزایشی به خازن اکسید اعمال می شود

د ادت زمانی که شکست دی الکتریک رخ می دهد ولتاژ دوسر اکسی. ادزای  ولتاژ دو سر  ن می شود

ار شکسصت این ولتاژ، ولتاژ شکست و بار تحمیلی به اکسید تا قبل از لحظه شکست، بص. پیدا می کند

.  داین تست نیز دارای سه زیر تست اولیه،  ریان رمپ و صحت شکست می باش. نامیدف می شود

میکرو 1اعمال  ریان ثابت •
.ژ مپری و اندازف گیری ولتا

این  ریان قادر به شکست•
.دی الکتریک نیست

اگر ولتاژ کمتراز حد نرمال•
.خطا اعالم می گردد. باشد

تست اولیه

میکرو 1اعمال  ریان ثابت •
. مپری و اندازف گیری ولتاژ

ال اگر ولتاژ بیشتر از حد نرم•
.  خطا اعالم می گردد. باشد

ت یعنی اکسید در مرحله تس
.اصلی نشکسته است

تست درستی
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TDDBتکنیک 

و اعمال یک ولتاژ ثابت به گیت•
.اندازف گیری  ریان گیت

اگر  ریان گیت از یک حد •
یری  ستانه بیشتر شود، اندازف گ

.متوقف می شود

ا در پالریته استرس باید عنصر ر•
.ناحیه انباشتگی قرار دهد

V-Constant

اعمال جریانی با چگالی ثابت به •
گیت

اندازه گیری ولتاژ دو سر اکسید•

آمپر بر 0.5-0.1مقدار جریان بین •
.ودسانتی متر مربع توصیه می ش

J-Constant
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Interface Trapped 

chargeQuasi method

فرکانس پایین با یک منحنی عاری از اثرر ترپهرای واسر c-vدر روش شبه استاتیک یک منحنی 
ه منحنی دوم یک منحنی فرکانس باالسرت کره فرکرانس آن در حردی اسرت کر. مقایسه می شود

.ترپهای واس  قادر به پاسخگویی و دنبال کردن فرکانس ورودی نیستند
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Conductance 

method

ب ولترا  این تکنیک بر اساس اندازه گیری کنداکتانس موازی معادل مربوط به خازن اکسید برر حسر
ی است، چون اخذ و آزاد سازی حاملها در ترپهای واس  فرآیندی تلفات. بایاس و فرکانس استوار است
.  نشان داده می شودRitاین تلفات بوسیله مقاومت 

Interface Trapped 

charge
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Interface Trapped 

charge

Charge Pumping 

method

پرالس . نرددر این تکنیک سورس و درین ماسفت به یکدیگر متصل بوده و بایاس معکوس شرده ا
.عیت ایجاد کنداعمالی به گیت بگونه ای است که بتواند از ناحیه وارونگی تا انباشتگی تغییر وض

اختالف بارهای ورودی و خروجی سبب ایجاد جریانی متناسب با چگالی ترپهای سطح واس  در 
.زیرالیه می گردد
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.  پالس اعمالی به گیت می تواند مربعی، مثلثی یا ذوزنقه ای باشد

.نامیده می شود charge pumpingجریان ایجاد شده در زیر الیه جریان 

Agilent 4155

Semiconductor 

Parameter Analyzer
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Mobile ChargeBTS method

 رسم منحنیHCV( مگاهرتز1معموال باالی )قبل از اعمال استرس.
 گرم کردن اکسید در دمای باالیC200 دقیقه و اعمال همزمان یک ولتا  30به مدت

.مثبت به گیت ترانزیستور
خنک کردن اکسید تا دمای اتاق که سبب عدم باز توزیع یون های متحرک می شود.
 ایجاد منحنی دومHCV.
اندازه گیری جابجایی ولتا  باند هموارVFB قبل و بعد ازBias Thermal Stress.
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TVS method Mobile Charge

در یک دمای mosخازن . در این روش به جای ظرفیت خازنی، جریان اندازه گیری می شود
درجه قرار داده می شود و با اعمال یک ولتا  رمپ خطی به گیت، 300تا 200ثابت و باالی 

.فرکانس پایین اندازه گیری می شودc-vمنحنی 

مالحظهشدهگیریاندازهباالدمایدرکهباالفرکانسc-vمنحنیبامنحنیاینمقایسهبا
رکانسفنموداردوبینسطح.داردوجودپایینفرکانسنموداردربرآمدگییککهگرددمی
.استاکسیدمتحرکبارهایچگالیبامتناسبباالفرکانسوپایین
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Fixed Oxide Charge

آزمایشرگاهی برا c-vبارهای درون اکسید با مقایسه جابجایی ولتا  باند هموار یرک منحنری 
ور تعیین به منظ. یک منحنی تئوری و اندازه گیری جابجایی ولتا  باند هموار  بدست می آید

برا فراینرد براز پخرت در Qit. چگالی این بارها باید اثرات سایر بارهای اکسرید کراهی یابرد
.درجه سانتی گراد کاهی می یابد450-400محی  هیدرو ن و در دمای 
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با تشکر از تو ه شما


