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14 14 14 14 նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար     
ծերացման հատկությունների հետազոտումծերացման հատկությունների հետազոտումծերացման հատկությունների հետազոտումծերացման հատկությունների հետազոտումնննն        

արագագործ համեմատիչի օրինակովարագագործ համեմատիչի օրինակովարագագործ համեմատիչի օրինակովարագագործ համեմատիչի օրինակով    
        

Արթուր Արթուր Արթուր Արթուր Մխիթարյան Մխիթարյան Մխիթարյան Մխիթարյան     
Գոռ Գոռ Գոռ Գոռ Աբգարյան Աբգարյան Աբգարյան Աբգարյան     

Նարեկ Նարեկ Նարեկ Նարեկ Ավագյան Ավագյան Ավագյան Ավագյան     
Պետրոս Պետրոս Պետրոս Պետրոս ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... ինտեգրալ ուրվագիծ, տրանզիստոր, ծերացում, 

NBTI երևույթ, HSPICE մոդելավորում 
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Տեխնոլոգիական չափերի փոքրացումը և նոր նյութերի ինտեգրումը 
մետաղ-օքսիդ-կիսահաղորդիչ՝ ՄՕԿ, դաշտային տրանզիստորների 
արտադրության մեջ, բերում է ինտեգրալ ուրվագծերի հուսալիության 
հետ կապված խնդիրների ի հայտ գալուն։ Որոշ վատթարացման երևույթ-
ներ, որոնք կախված են աշխատանքային պայմաններից և ժամանակից, 
կարող են պատճառ հանդիսանալ տրանզիստորների հարաչափերի 
(պարամետրերի) մեծ փոփոխությաունների։ Այն երևույթները, որոնք ժա-
մանակի ընթացքում բերում են սարքի հարաչափերի փոփոխություն-
ների, կապված կիսահաղորդիչ նյութի հատկությունների փոփոխման 
հետ, կոչվում են ծերացման երևույթներ: 

Ինտեգրալ ուրվագծերի նախագծման ժամանակակից գործընթացի 
գլխավոր խնդիրներից է մոդելավորման գործիքների ճշգրտության ապա-
հովումը: Կան բազմաթիվ հետազոտություններ, որոնք միտված են մոդե-
լավորման գործիքով տեխնոլոգիական գործոնների փոփոխությունների 
հաշվառմանը: Սակայն բավարար ուշադրություն չի հատկացվել ծերաց-
ման երևույթին, որը արդի տեխնոլոգիաներում զգալի ազդեցություն է 
թողնում ուրվագծի բնութագրերի վրա: 

Այս աշխատանքում կատարվել է արագագործ համեմատիչի նախա-
գծում և դրա հիման վրա ծերացման հատկությունների հետազոտություն: 
Իրագործվել է ՄՕԿ տրանզիստորի այնպիսի հավասարակշռում, որը 
կապահովի համեմատիչի բարձր զգայունությունը: Օգտագործվել է 14 նմ 
տեխնոլոգիական գործնթացի համար նախատեսված տրանզիստորների 
SPICE մոդելը, որտեղ տրանզիստորի առկա հարաչափերին ավելացվել 
են նոր հարաչափեր, որոնց շնորհիվ տրանզիստորի մոդելը հաշվի է 
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առնում նաև ծերացման երևույթը: Կատարվել է այդ մոդելով տրանզիս-
տորի մուտքային բնութագծի հետազոտում։ Ծերացման հատկություն-
ները հետազոտվել են՝ ըստ ժամանակի ընթացքում համեմատիչի զգայու-
նության փոփոխության։ Աշխատանքային պայմանները համապատաս-
խանեցվել են 0․8 Վ սնման լարման, 25 °C ջերմաստիճանի, իսկ աշխա-
տանքային հաճախության միջակայք ընտրվել է 100-500 ՄՀց տիրույթում։ 

Ընդհանուր դեպքում ծերացման երևույթները ունենում են երկու 
դասակարգում․ 

▪ երևույթներ, որոնք բերում են անդառնալի խնդիրների (ժամանա-
կից կախված դիէլեկտրիկի քայքայում` TDDB, էլեկտրամիգ-
րացիա` EM), 
▪ երևույթներ, որոնք բերում են սարքի հարաչափերի փոփոխություն-
ների (բացասական կողմնորոշմամբ ջերմաստիճանային անկա-
յունություն՝ NBTI, դրական կողմնորոշմամբ ջերմաստիճանային 
անկայունություն՝ PBTI, տաք լիցքակրի ներարկում՝ HCI) [5, 35-37]: 
Անդառնալի խնդիրներ առաջացնող երևույթները ժամանակից կախ-

ված դիէլեկտրիկի քայքայումն ու էլեկտրամիգրացիան են: Ժամանակից 
կախված դիէլեկտրիկի քայքայումը տրոհվում է երկու փուլի: Առաջին 
փուլը կոչվում է թույլ քայքայում (SBD): Այդ ընթացքում օքսիդի շերտում 
թակարդներ են առաջանում, և այն ձեռք է բերում հաղորդիչ հատկու-
թյուններ: Առաջացած թակարդները իրեց հերթին պատճառ են դառնում 
նոր թակարդների առաջացման, և օքսիդի շերտի հաղորդականությունը 
է՛լ ավելի է մեծանում: Ջերմաստիճանի հետագա բարձրացմանը զուգա-
հեռ՝ այս շարունակական ընթացքը հանգեցնում է երկրորդ փուլին, որը 
կոչվում է ծանր քայքայում (HBD): Այդ փուլում տրանզիստորը կորցնում է 
իր բնութագրիչ հատկությունները: 

Էլեկտրամիգրացիան մետաղում մեծ էներգիայով էլեկտրոների կող-
մից մետաղի ատոմների տեղաշարժման երևույթն է, որի հետևանքով 
մետաղական միացումներում կարող են առաջանալ կարճ միացումներ և 
խզումներ: 

Առավել ուշադրության են արժանանում այն երևույթները, որոնք ազ-
դում են տրանզիստորի հարաչափերի և հետևաբար սարքի բնութագրերի 
վրա: Այդ երևույթներից հիմնականները բացասական կողմնորոշմամբ 
ջերմաստիճանային անկայունությունն ու տաք լիցքակրի ներարկումն են: 
Տվյալ աշխատության մեջ ծերացման երևույթի ազդեցությունը ուրվագծի 
աշխատանքի վրա հետազոտվում է՝ օգտագործելով վերլուծական մոդել, 
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որը նկարագրում է բացասական կողմնորոշմամբ ջերմաստիճանային 
անկայունությունը, ուստի ստորև համառոտ ներկայացված է այդ 
երևույթը։ 

Ազդելով միայն ՊՄՕԿ տրանզիստորների վրա՝ այս երևույթը տրան-
զիստորին բերում է լարման ռեժիմ, երբ դրա փականին կիրառվում է բա-
ցասական լարում: Երևույթի գլխավոր ազդեցությունը մոդելավորվում է 
տրանզիստորի շեմային լարման բացարձակ արժեքի մեծացմամբ: Անվա-
նումից պարզ է դառնում, որ դրա ազդեցությունը մեծանում է ջերմաստի-
ճանի և սնուցման լարման աճին զուգընթաց: 

Մինչ օրս չկա մի հստակ մոդել, որը ամբողջովին բնութագրի այս 
երևույթը: Սակայն կան բազմաթիվ վարկածներ, ըստ որոնց՝ երևույթի 
պատճառ են տրանզիստորի սիլիցիումային հարթակի և օքսիդի շերտի 
միջև տրոհված Si-H կապերը: 1-ին նկարում պատկերված է տրանզիս-
տորի կտրվածքը, որտեղ պարզ երևում են այդ կապերը [5, 37]: 

Տրանզիստորի հարթակին օքսիդի շերտի նստեցումից հետո դրանց 
մակերևույթին մնում են սիլիցիումի ատոմներ, որոնք վալենտային 
գոտում ունենում են մեկ ազատ էլեկտրոն: Այդ ատոմները ազդում են 
տրանզիստորի կայուն աշխատանքի վրա և կոչվում են մակերևութային 
վիճակներ: Այս խնդրից խուսափելու համար արտադրության ընթացքում 
այդ մակերևութային վիճակները հագեցվում են ջրածնի ատոմներով: 
Սակայն տրանզիստորի՝ վերը նշված լարվածության ռեժիմում այդ 
կապերը կարող են քանդվել: Սրա հետևանքով առաջացած մակերևու-
թային վիճակները կխախտեն տրանզիստորի հարաչափերը: Լարվածու-

ՆկարՆկարՆկարՆկար    1111․․․․    ՄՕԿ տրանզիստորի կտրվածքՄՕԿ տրանզիստորի կտրվածքՄՕԿ տրանզիստորի կտրվածքՄՕԿ տրանզիստորի կտրվածք 



– 24 – 

թյան ռեժիմի վերացումից հետո այդ քանդված կապերի որոշ մասը կրկին 
վերականգնվում է, այսինքն՝ այս երևույթը ունի վերականգնման բնույթ: 
Նկարագրված մոդելը ստացել է ռեակցիա-դիֆուզիա անվանումը [3, 1-3]։ 

Հաջորդիվ ներկայացված վերլուծական մոդելը նկարագրում է տվյալ 
երևույթի ազդեցությունը ՊՄՕԿ տրանզիստորի շեմային լարման փոփո-
խության վրա։ Այդ փոփոխությունը, ժամանակից կախված, հիմնակա-
նում ցուցաբերում է լոգարիթմական բնույթ [2, 1-4]՝ 

∆�����,  , �! = "�#$%&'( ) *
+#*,- �-  (1) 

 (1) բանաձևում �-ն միջին ջերմաստիճանն է՝ արտահայտված 
կելվիններով,  -ն՝ ազդանշանի միջին լցման գործակիցը, �-ն՝ սարքի 
օգտագործման ժամանակը, �-ը՝ ժամանակային ցուցիչը, .-ն՝ Բոլցմանի 
գործակիցը, /0-ն՝ 0,49 էլՎ, իսկ "-ն՝ ճշգրտման գործակիցը, որն ընտրված 
է տվյալ տեխնոլոգիային համապատասխան։ 

Ակնհայտ է, որ լարվածության տակ եղած ՊՄՕԿ տրանզիստորի 
շեմային լարման փոփոխությունը կախված է տվյալ տրանզիստորի ֆիզի-
կական հարաչափերից, սնման լարումից, ջերմաստիճանից և լարվածու-
թյան ազդման ժամանակից [4, 1-4]։ 

 
ՆախագծմանՆախագծմանՆախագծմանՆախագծման    գործընթացգործընթացգործընթացգործընթաց    ևևևև    հետազոտություններհետազոտություններհետազոտություններհետազոտություններ    

Ստորև հերթականությամբ ներկայացված են ՊՄՕԿ տրանզիստորի 
մուտքային բնութագծի փոփոխությունը՝ ժամանակի ընթացքում ծերաց-
ման երևույթի հաշվառմամբ, համեմատիչի նախագծումը, ապա համեմա-
տիչի զգայունության փոփոխությունը՝ կրկին ծերացման երևույթի հաշ-
վառմամբ։ 

Վերը նկարագրված վերլուծական մոդելում � ժամանակային ցու-
ցիչը, ընտրելով 1/6 և այն ինտեգրելով 14 նմ տեխնոլոգիական գրադա-
րանի SPICE մոդելի մեջ, իրականացրել է ՊՄՕԿ տրանզիստորի մուտ-
քային բնութագծի հետազոտում։ Հետազոտության արդյունքում ակնհայտ 
երևում է շեմային լարման փոփոխությունը։ 

2-րդ նկարում իրականացված է ՊՄՕԿ տրանզիստորի մուտքային 
բնութագրի ստացման համար անհրաժեշտ ուվագծային նկարագրու-
թյունը: 

Իրականացվել է DC վերլուծություն, որի HSPICE նկարագրությունն 
ունի հետևյալ տեսքը. 
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.lib "14nm.lib" tt 
.Temp 25 
.param t=0 
xm0 gnd! in vdd vdd p08 l=0.014u nf=1 m=1 nfin=1 tmm=t 
Vvdd vdd gnd! dc=0.8 
Vin in gnd! dc=0 
.DC Vin 0 0.8 0.1 sweep t 0 10 2 
.end 
Վերլուծության ընթացքում t -ն, որը հայտարարված է գրադարանում 

որպես ժամանակը բնութագրող հարաչափ, փոփոխվում է [0-10] միջա-
կայքում։ Այստեղ ժամանակն արտահայտված է տարիներով։ 
3-րդ նկարում, ժամանակի տարբեր պահերի ներկայացված են DC վեր-
լուծության արդյունքները։ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 -րդ նկարում գրաֆիկական եղանակով ներկայացված է տրանզիս-

տորի շեմային լարման փոփոխությունը։ Տվյալները վերցված են վերը 
նկարագրված վերլուծությունից։ 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    2222....    Տրանզիստորի Տրանզիստորի Տրանզիստորի Տրանզիստորի     
մուտքային բնութագրի մուտքային բնութագրի մուտքային բնութագրի մուտքային բնութագրի     

իրականացման իրականացման իրականացման իրականացման ուրվագիծըուրվագիծըուրվագիծըուրվագիծը    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    3333․․․․    ՊՄՕԿ տրանզիստորի մուտքային բնութագիրՊՄՕԿ տրանզիստորի մուտքային բնութագիրՊՄՕԿ տրանզիստորի մուտքային բնութագիրՊՄՕԿ տրանզիստորի մուտքային բնութագիրըըըը 
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Գրաֆիկից երևում է, որ 10 տարում շեմային լարումը մեծանում է 

մոտ 50 նՎ-ով։ 
5-րդ նկարում պատկերված է երեք աստիճանից բաղկացած համե-

մատիչ [1, 915-918]: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Առաջին աստիճանը ներկայացնում է միաելք հոսանքի հայելի՝ 

գործուն բեռով դիֆերենցիալ ուժեղարար [6, 100-112], որն ապահովում է 
մեծ ուժեղացում: Դիֆերենցիալ ուժեղարարի ելքը միացված է երկրորդ 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    4444․․․․    ՇՇՇՇեմային լարման եմային լարման եմային լարման եմային լարման     
փոփոխությունըփոփոխությունըփոփոխությունըփոփոխությունը՝՝՝՝        
կախված ժամանակախված ժամանակախված ժամանակախված ժամանակիցկիցկիցկից 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    5555.    Համեմատիչի Համեմատիչի Համեմատիչի Համեմատիչի ուրվագծայինուրվագծայինուրվագծայինուրվագծային    նախնախնախնախագիծըագիծըագիծըագիծը 
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աստիճանին, որը ներկայացնում է կրկին հոսանքի հայելի՝ գործուն 
բեռով, ընդհանուր ակունքով ուժեղարար։ Երրորդ աստիճանը տրամա-
բանական պարզ ժխտման բջիջ է, որը, համաբանական ուրվագծերի հա-
մեմատ ունենալով ավելի մեծ ուժեղացման գործակից, ապահովում է 
ելքային ազդանշանի բարձր ճշգրտություն:  

Դիֆերենցիալ ուժեղարարի մեծ ուժեղացման գործակիցը ապահո-
վում է նշված համեմատիչի զգայունությունը։ 

    
Արդյունքներ և վերլուծությունԱրդյունքներ և վերլուծությունԱրդյունքներ և վերլուծությունԱրդյունքներ և վերլուծություն    

Ստորև ներկայացված է համեմատիչի DC վերլուծությունը։ DC 
վերլուծությունը ներկայացնում է ուրվագծի մեծ ազդանշանային (large-
signal) նմանարկումը, այսինքն` դիտարկվում է համեմատիչի կայական 
(ստատիկ) ռեժիմը: Այն իրականացվում է՝ մուտքերից մեկին տալով հաս-
տատուն (constant) լարում` 0 հաճախականությամբ, իսկ մյուսին՝ 0-ից 
մինչև Vdd փոփոխվող գծային լարում: 

6-րդ նկարում ներկայացված է դիտարկված համեմատիչի DC վեր-
լուծության համար անհրաժեշտ ուրվագծային նկարագրությունը: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-րդ նկարում պատկերված է DC վերլուծության արդյունքը, որը 
ստացվել է WaveView ծրագրային միջավայրի շնորհիվ, և ստացվածից էլ 
շատ պարզ երևում է, որ ուրվագիծը գործում է որպես համեմատիչ, և DC 
լարումը, 0-ից մինչև Vdd փոփոխելով, ստացվում է բավականին կայուն 
ելքային լարման բնութագիծ: 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    6666․․․․    Համեմատիչի Համեմատիչի Համեմատիչի Համեմատիչի     
DC DC DC DC վերլուծության վերլուծության վերլուծության վերլուծության     
ուրվագծայինուրվագծայինուրվագծայինուրվագծային    նկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունը 
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Աշխատության մեջ ուշադրություն է դարձվել վերը դիտարկված հա-
մեմատիչի զգայունության վրա ծերացման երևույթի ազդեցությանը։ Իրա-
կանացվել է ժամանակային վերլուծություն, որի ընթացքում համեմա-
տիչի մուտքերից մեկին տրվել է հաստատուն 0.4 Վ ազդանշան, իսկ 
մյուսին՝ 0.4 Վ-ի շուրջ 20 մՎ լայնույթով (ամպլիտուդայով) տատանվող 
սինուս։ 8-րդ նկարում երևում է համեմատիչի զգայունության փոփոխու-
թյունը ժամանակի տարբեր պահերի։ 

Համեմատիչի ժամանակային վերլուծությունն իրականացվել է նույն 
պայմաններում, ինչ որ առանձին ՊՄՕԿ տրանզիստորը, և 8-րդ նկարից 
երևում է, որ մոտ 2 տարի աշխատելուց հետո համեմատիչը մուտքային 
ազդանշանների փոփոխությանը կարձագանքի սկզբնականից 100 պվ 
ուշացումով։ 

        

ՆկարՆկարՆկարՆկար    7777․․․․    Համեմատիչի մուտք/ելք բնութագրերըՀամեմատիչի մուտք/ելք բնութագրերըՀամեմատիչի մուտք/ելք բնութագրերըՀամեմատիչի մուտք/ելք բնութագրերը 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    8888․․․․    Համեմատիչի մուտք/ելք բնութագիրՀամեմատիչի մուտք/ելք բնութագիրՀամեմատիչի մուտք/ելք բնութագիրՀամեմատիչի մուտք/ելք բնութագիրըըըը 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Կատարվել է բացասական կողմնորոշմամբ ջերմաստիճանային ան-
կայունությունը բնութագրող վերլուծական մոդելի հետազոտում և ինտե-
գրում առկա 14 նմ տեխնոլոգիական գրադարանին։ Տվյալ գրադարանի 
օգտագործմամբ իրականացվել է ՊՄՕԿ տրանզիստորի մուտքային բնու-
թագծի և արագագործ համեմատիչի զգայունության հետազոտում։ Հետա-
զոտությունն իրականացվել է 25 °C ջերմաստիճանում՝ 0.8 Վ սնման լար-
ման տակ։ Արդյունքում այդ մոդելի կիրառմամբ 10 տարում ՊՄՕԿ 
տրանզիստորի շեմային լարումը մեծանում է մոտ 50 նՎ-ով, իսկ համե-
մատիչի զգայունությունը մոտ 2 տարի աշխատելուց հետո խախտվում է 
100 պվ-ով։ 
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Обеспечение точности инструментов моделирования – одна из 
основных задач современного процесса проектирования интегральных 
схем. Существует множество исследований, направленных на регистрацию 
изменений технологических факторов с помощью инструмента моделиро-
вания. Однако недостаточно внимания уделяется явлению старения, 
которое в современной технике оказывает существенное влияние на харак-
теристики схемы. В данной работе были изучены свойства старения на 
основе быстродействующего компаратора. MOS транзистор был сбаланси-
рован так, чтобы обеспечить высокую чувствительность компаратора. Была 
использована SPICE модель транзисторов для 14 нм технологии, где к 
существующим параметрам транзистора были добавлены новые пара-
метры, благодаря чему модель транзистора учитывает явление старения. 
Эта модель использовалась для изучения входных характеристик транзис-
тора. Свойства старения были изучены в соответствии с изменением чувст-
вительности компаратора с течением времени. Рабочие условия были отре-
гулированы на напряжение питания 0.8 В, температуру 25 °C, а диапазон 
рабочих частот был выбран в диапазоне 100-500 МГц. В результате исполь-
зования данной модели пороговое напряжение транзистора PMOS увели-
чивается примерно на 50 нВ за 10 лет, а чувствительность компаратора 
нарушается на 100пс после работы около 2 лет.    
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Key wordsKey wordsKey wordsKey words: integrated circuit, transistor, aging, NBTI effect, HSPICE 

simulation 
Ensuring the accuracy of simulation tools is one of the main challenges in 

today’s integrated circuit design process. There are many studies aimed at 
recording changes in technological factors using a modeling tool. However, the 
phenomenon of aging, which has a significant impact on the characteristics of 
the circuit in modern technologies, is not paid enough attention. In this work, 
the aging properties were studied based on a high-speed comparator. The MOS 
transistor has been balanced to provide a high sensitivity for the given 
comparator. A SPICE transistor model for 14 nm technology was used, where 
new parameters were added to the existing transistor parameters, due to which 
the transistor model takes into account the aging phenomenon. This model was 
used to study the input characteristics of the transistor. Aging properties were 
studied according to the change in comparator sensitivity over time. The 
operating conditions were adjusted for a supply voltage of 0.8 V, a temperature 
of 25 °C, and the operating frequency range was selected in the range of 100-
500 MHz. As a result of using this model, the threshold voltage of the PMOS 
transistor increases by 50 nV in 10 years, and the comparator sensitivity is 
violated by 100ps after operating for about 2 years. 
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