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TIIVISTELMÄ 

 

Tässä diplomityössä perehdytään IC-valmistusprosessista aiheutuviin 

prosessivaihteluihin ja toteutetaan prosessimonitorilohko prosessivariaatioiden 

havainnointiin. Tavoitteena oli saada prosessimonitorilohko mittaamaan 

komponenttiparametrien muutoksia prosessivariaation suhteen. Tutkittavia 

parametreja olivat PMOS- ja NMOS-transistorien saturaatiovirta, 

kynnysjännite ja transkonduktanssi sekä polyvastuksen resistanssi ja sormi- ja 

hilakondensaattorien kapasitanssi. 

Työssä tutustutaan IC-valmistusprosessissa aiheutuvien prosessivaihteluiden 

syntyyn ja niiden vaikutuksiin MOSFET-transistorien ominaisuuksiin, 

polyvastuksen resistanssiin ja kondensaattorin kapasitanssiin. Lisäksi tutkitaan 

näiden havaitsemisen mahdollistavia rengasoskillaattorirakenteita. 

Työssä suunniteltiin ja toteutettiin prosessimonitorilohko, joka sisältää useita 

eri parametreille herkistettyjä rengasoskillaattoreita. Prosessimonitorilohkon 

tuottaman tuloksen korrelaatiota monitoroitaviin parametreihin varmennettiin 

Monte Carlo -analyysin avulla. Korrelaatiosimulointi suoritettiin sekä 

piirikaavion että piirikuvion perusteella. Työlle asetettu korrelointitavoite 

saavutettiin.  

 

Avainsanat: prosessimonitori, prosessivariaatio, rengasoskillaattori. 
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ABSTRACT 

 

This Master’s Thesis work is a study of IC (Integrated Circuit) process and 

process variation sources. Also, this work concentrates on the design and 

implementation of On-Chip Process Monitor for measuring process variations. 

The goal of this work was to design an On-Chip Process Monitor, the outputs of 

which correlate with device parameters such as saturation current, threshold 

voltage and transconductance of PMOS and NMOS transistors. In addition, 

correlation with the resistance of polyresistors and the capacitance of finger and 

gate capacitors were targeted. 

This work presents how the process variation affects the parameters of 

MOSFET-transistors, polyresistor’s resistance, and capacitor’s capacitance. The 

use of ring oscillator is one method to sense process variation. Therefore, the basic 

functionality of the ring oscillator structures is studied in this work.  

The designed On-Chip Process Monitor has several ring oscillator circuits for 

monitoring measured device parameters. The implemented ring oscillators are 

based on structures, which are presented in this work. The On-Chip Process 

Monitor’s correlation with the monitored parameters were verified by the results 

of statistical Monte Carlo analysis. The Monte Carlo simulations were run for 

both the schematic and the extracted layout. The defined goal of this work was 

achieved. 

 

Key words: process monitor, process variation, ring oscillator.  
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor, MOS-prosessi, joka 

sisältää n- ja p-transistorit 

FFF Nopea prosessikulma 

HVT High Threshold Voltage, korkea kynnysjännite 

IC Integrated Circuit, integroitu piiri 

LVT Low Threshold Voltage, matala kynnysjännite 

MOM Metal-Oxide-Metal, metalli-oksidi-metalli 

MOS Metal Oxide Semiconductor, metallioksidipuolijohde 

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, metallioksidi- 

puolijohdekanavatransistori 

NMOS n-Channel Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, n-

kanavainen MOS-transistori 

PMOS p-Channel Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, p-

kanavainen MOS-transistori 

SSS Hidas prosessikulma 

SVT Standard Threshold Voltage, standardi kynnysjännite 

TFS Nopea NMOS ja hidas PMOS prosessikulma 

TTT Tyypillinen prosessikulma 

TSF Nopea PMOS ja hidas NMOS prosessikulma 

 

 

𝐶 Kapasitanssi 

𝐶𝑑 Nielukapasitanssi 

𝐶𝑔 Hilakapasitanssi 

𝐶𝑜𝑥 Hilaoksidin kapasitanssi per yksikköala 

𝐶𝑃 Parasiittinen kapasitanssi 

𝑓 Taajuus 

𝑔𝑚 Transkonduktanssi 

𝐼 Virta 

𝐼𝐷𝑆 Nielu-lähde -virta 

𝐼𝐷 Nieluvirta 

𝐿 Transistorin kanavan pituus 

𝑁𝐴 Aukkokonsentraatio 

𝑞 Elektronin alkeisvaraus 

𝑅 Resistanssi 

𝑅𝑠 Sisäinen resistanssi 

𝑟 Korrelaatiokerroin 

𝑇𝑃 Jaksonaika 

𝑡𝑜𝑥 Oksidin paksuus 

𝑉 Jännite 

𝑉𝐼𝑁 Tulojännite 



 

𝑉𝐷𝐷 Käyttöjännite 

𝑉𝐷𝑆 Nielu-lähde -jännite 

𝑉𝑆𝑆 Maajännite 

𝑉𝑆𝐵 Lähde-substraatti -jännite 

𝑉𝐺𝑆 Hila-lähde -jännite  

𝑉𝑡ℎ Kynnysjännite 

𝑉𝑂𝑈𝑇 Lähtöjännite 

𝑊 Transistorin kanavan leveys 

 

𝛾 Bodyeffect-parametri 

𝜀𝑜𝑥 Oksidin permittiivisyys 

𝜀𝑠𝑖 Piin permittiivisyys 

𝜌 Resistiivisyys 

𝜌′ Neliöresistanssi 

τ Aikavakio 

μn Elektronien liikkuvuus 

μp Aukkojen liikkuvuus 

𝜙𝐹 Pintapotentiaali 



9 

 

 

1. JOHDANTO 
 

Integroitujen piirien (IC) valmistusprosessin prosessivaihtelut eli prosessivariaatiot 

aiheuttavat vaihteluita yksittäisten mikropiirien toimintaan ja ominaisuuksiin. Näiden 

eroavaisuuksien tunnistaminen eli monitorointi mahdollistaa valmistetun mikropiirin 

säätämisen prosessitiedon perusteella. Tämä on tärkeä tekijä esimerkiksi IC-piirien 

tuotannossa saannon sekä mikropiirin suorituskyvyn parantamiseen. 

Siirryttäessä yhä pienempiin viivanleveyksiin ja matalan käyttöjännitteen 

teknologioihin saavat prosessivaihtelun aiheuttamat epätarkkuudet entistä suuremman 

merkityksen piirin toimivuuden, suorituskyvyn ja luottavuuden kannalta. Piirin 

toiminnan kannalta merkittäviä parametreja ovat esimerkiksi PMOS- ja NMOS-

transistorien kynnysjännite, nieluvirta ja transkonduktanssi sekä polyvastuksen 

resistanssi ja metallisormi- ja hilakondensaattorien kapasitanssi. 

Prosessivariaatioiden huomioimiseen IC-suunnittelussa on kolme menetelmää: 

Monte Carlo – ja prosessikulmasimulaatiot, staattinen ajoitusanalyysi eli Static Timing 

Analysis (STA) ja Postsilicon Tuning (PST) -tekniikka. STA-tekniikalla 

digitaalilohkojen toiminta varmistetaan analysoimalla lohkon toiminta tunnetuissa 

vaikeimmissa prosessikulmissa ennen piirin valmistusta. PST-tekniikka mahdollistaa 

piirin prosessivariaation vaikutuksen kompensoimisen yksittäiselle piirille. Tekniikan 

käyttäminen lisää mahdollisuuksia saavuttaa piirin toiminnalle asetetut vaatimukset. 

PST-tekniikassa piirin säätämiseen voidaan käyttää piirillä sijaitsevaa prosessisensoria 

eli prosessimonitoria.[1] 

PST-tekniikkaa käytetään esimerkiksi Adaptive Body Bias -menetelmässä [2, 3]. 

Lisäksi analogialohkossa voidaan käyttää prosessitiedon perusteella digitaalisesti 

säädettäviä CMOS-virtalähteitä ja kondensaattorimatriiseja esimerkiksi digitaali-

analogiamuuntimessa ja vaihelukitun silmukan toteutuksessa [4]. Myös 

käyttöjännitteen optimointi on mahdollista prosessitiedon perusteella. Eräs 

käyttöjännitteen optimointimenetelmä on Adaptive Supply Voltage -menetelmä [5]. 

Prosessimonitoria voidaan hyödyntää IC-piirien adaptiivisessa 

tuotantotestauksessa. Esimerkiksi prosessimonitorin tiedon perusteella valitaan piirille 

suoritettavat testit. Näin pystytään parantamaan testauksen laatua kriittisissä kohdissa 

sekä vähentämään testaukseen käytettyä aikaa vähentämällä tarpeetonta testausta. 

Adaptiivinen testausmenetelmä soveltuu piirin analogia- ja digitaaliosien 

testaukseen.[6] 

Tässä diplomityössä tutkitaan prosessivaihtelujen mittausta ja toteutetaan 

prosessimonitorilohko prosessivariaatioiden mittaukseen IC-piirin 

tuotantotestauksessa sekä ohjelmallisesti piirin käyttöönoton ja toiminnan aikana. 

Tavoitteena on saada prosessimonitori mittaamaan PMOS- ja NMOS-transistorien 

kynnysjännitettä, transkonduktanssia ja nieluvirtaa sekä polyvastuksen resistanssia ja 

kondensaattorin kapasitanssia. 

Prosessivaihtelujen mittaukseen on käytettävissä aikakantaan perustuvia 

mittausmenetelmiä, kuten pulssin leveyden mittaus tai rengasoskillaattorin 

oskillointitaajuuden mittaus. Näissä mitattava parametri vaikuttaa merkittävästi 

pulssin pituuteen tai oskillointitaajuuteen. Tällöin voidaan laskea saadun tuloksen 

perusteella estimaatti mitattavalle parametrille referenssidatan avulla.[1, 3]  

Prosessimonitorilohkon toteutus pitää sisällään digitaalisen kontrollilohkon ja 

analogisen prosessiparametrien mittauslohkon. Diplomityössä keskitytään pääasiassa 



10 

 

 

analogialohkon sähköiseen (piirikaavio/schematic) ja fyysiseen (piirikuvio/layout) 

suunnitteluun sekä simulointitulosten analysointiin. Työn tulokset tarkastellaan 

simuloimalla piiriä eri prosessikulmissa ja tilastollisella Monte Carlo -analyysillä 

piirikuviosta generoitujen parasiittisten arvojen kanssa. Työn kirjoittaja on toteuttanut 

prosessimonitorilohkon sisältäen sekä digitaalisen kontrollilohkon suunnittelun että 

analogiaosien suunnittelun ja varmentamisen lukuun ottamatta työssä käytettyjä 

valmiita kirjastosoluja.  
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2. IC-VALMISTUSPROSESSIN VARIAATIO 
 

Integroitujen piirien eli mikropiirien suunnittelussa on otettava huomioon piirien 
valmistuksesta aiheutuvat prosessivaihtelut. Prosessivaihtelun merkitys kasvaa 
siirryttäessä yhä pienempiin viivanleveyksiin ja komponenttikokoihin. IC-piirien 
valmistuksessa syntyy komponenttien fyysisten dimensioiden ja sähköisten 
ominaisuuksien vaihteluja valmistuserien, piikiekkojen sekä piikiekon yksittäisten 
sirujen välillä. [1, 7]  

Prosessivariaatiot voidaan jakaa kahteen ryhmään: systemaattiseen ja satunnaiseen 
vaihteluun. Valmistuserien väliset ja piikiekkojen väliset vaihtelut ovat systemaattista 
vaihtelua. Sirun eli mikropiirin sisäiset prosessivaihtelut ovat sekä systemaattista että 
satunnaista. Sirun sisällä tapahtuvaa satunnaista komponenttien mittasuhteiden ja 
esimerkiksi epäpuhtauskonsentraatioiden vaihtelua kutsutaan epäsovitukseksi 
(mismatch). Kuvassa 1 on havainnollistettu prosessivariaation jaottelua.[7] 

 

Piitankojen välillä

Piikiekkojen välillä

Piikiekon sirujen 
välillä

Sirun sisäiset

Satunnaiset vaihtelutSystemaattiset vaihtelut  
Kuva 1. Prosessivariaatioiden jaottelu. 

 

2.1. CMOS-valmistusprosessi 

Integroitujen piirien valmistaminen on monivaiheinen prosessi, joka sisältää useita eri 
valmistustekniikoita. Näiden yhteisvaikutuksena aiheutuu luontaista vaihtelua 
esimerkiksi valmiin piirin oksidikerroksen ja metallikerroksien paksuuteen. Tässä 
kappaleessa käydään läpi eri valmistusvaiheita ja niistä aiheutuvia prosessivariaation 
lähteitä. 
 

2.1.1. Piikiekon valmistus 

Virheetön, yksikiteinen, kevyesti saostettu piikiekko sahataan piitangosta, joka on 
valmistettu monikiteisestä piistä Czochralski-menetelmällä. Havainnekuva 
Czochralski-menetelmästä on nähtävillä kuvassa 2. Czochralski-menetelmässä sulasta 
monikiteisestä piistä eli polypiistä vedetään siemenkiteen avulla yksikiteinen piitanko. 
Siemenkiteen orientaatio on ennalta tiedetty, jolloin tangon kiderakenteen suunta on 
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tiedossa. Piitangon pituus voi olla yli 1 metrin ja halkaisija on tyypillisesti 10 ja 30 
senttimetrin väliltä.[8, 9] 
 

Piitanko

Sulaa piitä (Si)

Piitanko

Sulaa piitä 

Piitanko

Sulaa piitä (Si)

Piitanko

Sulaa piitä 

Vetosuunta

Inerttikaasu

Siemenkide

Vetosauva

Sulatusastia

Astian pyörimisuunta

Vetosauvan 
pyörimissuunta

 
Kuva 2. Czochralski-menetelmä. 

 
Czochralski-menetelmän kasvatuksen aikaiset lämpötilan, veto- ja 

kiertonopeuksien ja inerttikaasun eli reaktiokyvyttömän kaasun muutokset aiheuttavat 
vaihtelua vedetyn piitangon ominaisuuksiin. Piitangon gradienttisesti vaihtelevat 
jännitykset aiheuttavat systemaattista vaihtelua piikiekkojen sekä piikiekon alueiden 
välille.[9] 
 

2.1.2. Lämpöoksidointi 

Piikiekon pintaan lisätään eriste- eli oksidikerros (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2). Luonnollinen oksidikerros 
muodostuu piikiekon pinnalle, kun pintaa altistetaan oksidantille. Valmistusvaihe 
tapahtuu korkeassa lämpötilassa kaasumaisen tai nestemäisen oksidantin avulla, 
jolloin oksidantti muodostaa kiekon pinnalle oksidikerroksen. Kaasun välityksellä 
tehdyssä oksidoinnissa käytetään happea (𝑂𝑂2). Tätä kutsutaan kuivaoksidoinniksi, 
jolle reaktioyhtälö on  

 
 𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑂𝑂2 → 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2. (1)  

 
Nesteen avulla tehdyssä oksidoinnissa käytetään vettä (𝐻𝐻2𝑂𝑂). Tätä kutsutaan 
märkäoksidoinniksi, jonka reaktioyhtälö on 

 
 𝑆𝑆𝑆𝑆 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2. (2)  
 

Huomioitavaa on, että kumpikin menetelmä kuluttaa piitä kiekon pinnalta. Yleisesti 
kuivaoksidoinnin saanto on tiiviimpi ja korkealaatuisempi kuin märkäoksidoinnin, 
mutta kuivaoksidointi on hitaampi.[8] 

 Lämpötilalla voidaan vaikuttaa oksidikerroksen paksuuteen. Matalissa 
lämpötiloissa muodostuu ohut oksidikerros ja korkeissa lämpötiloissa saavutetaan 
paksu oksidikerros. Substraatin pintaan muodostunut oksidikerros ulottuu 
alkuperäisen pinnan alle. Oksidikerroksen oksidikonsentraatio muuttuu etäisyyden 
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funktiona eli on riippuvainen kerroksen paksuudesta. Kuvassa 3 on havainnollistettu 
kuivaoksidoinnin oksidikonsentraation muutosta.[8] 
 

Ko
ns

en
tr

aa
tio

Etäisyys

SiO2 SiO2

XOX

XOX = Oksidin paksuus

 
Kuva 3. Oksidikerroksen konsentraatio. 

 
Vaihtelua oksidikerroksen paksuudelle aiheuttavat kaasun osapaineet, käytetyn 

oksidantin tyyppi ja piikiekon ominaisuudet, kuten saostustyyppi, 
saostuskonsentraatio ja kiderakenteen orientaatio. Nämä oksidointiprosessista 
aiheutuvat vaihtelut ovat luonteeltaan systemaattista vaihtelua. 

 

2.1.3. Douppaus ja diffuusio 

Douppaus eli epäpuhtausatomien lisäys piihin on tarpeellista varauksenkuljettajien 
tyypin, konsentraation, ja liikkuvuuden säätämiseksi. Kiinteän tilan diffuusio ja ioni-
istutus ovat kaksi ensisijaista menetelmää. Ioni-istutus menetelmää käytetään 
modernissa CMOS-valmistusteknologiassa.[8] 

Ioni-istutusmenetelmällä tehdään piikiekon ominaisuuksiin haluttuja muutoksia. 
Ioni-istutuksessa doupattavat atomit tai molekyylit ionisoidaan radiotaajuisessa 
kentässä. Tämän jälkeen massaspektrometrillä valitaan istutettavat ionit 
kiihdytettäväksi voimakkaan sähkökentän avulla kohti piikiekon pintaa. Korkean 
energian omaavat ionit pommitetaan ja istutetaan pinnan lävitse piihin. Tämä aiheuttaa 
kiekon hilarakenteeseen vaurioita, jotka korjaantuvat korkeassa lämpötilassa 
tehtävässä hehkutuksessa. Ioni-istutusmenetelmän yksinkertaistettu periaate on 
nähtävillä kuvassa 4.[8] 
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Kiihdytin

MassaspektrometriIonilähde

Piikiekko

X,Y elektrostaattinen linssi

 
Kuva 4. Ioni-istutusmenetelmän periaate. 

 
Istutuskonsentraatio kiekon pinnan alla noudattaa Gaussin jakaumaa. 

Huippukonsentraation syvyys on riippuvainen istutusenergiasta. Paikallinen istutus 
saavutetaan maskin avulla. Maskina voidaan käyttää tiheitä materiaaleja kuten oksidia, 
piinitraattia, polypiitä tai valoresistiä. Menetelmän etuja verrattuna kiinteän tilan 
diffuusioon ovat matala lämpötila ja hyvin kontrolloitu prosessi.[8] 

Ioni-istutuksessa vaihtelua aiheutuu istutuskonsentraatioon sekä istutussyvyyteen. 
 

2.1.4. Fotolitografia 

Monivaiheisen CMOS-valmistusprosessin yksi tärkeä vaihe on fotolitografia-
menetelmä, joka mahdollistaa käsiteltäväksi haluttujen alueiden valitsemisen. 
Fotolitografiavaihetta toistetaan useasti piirin valmistuksen aikana. 

Kuvassa 5 on esitettynä oksidikerroksen poistaminen halutulta alueelta 
fotolitografiaa hyödyntäen alkaen lämpöoksidoidusta piikiekosta. Oksidoidun 
piikiekon päälle lisätään valoresistikerros. Valoresisti on viskoosia nestemäistä 
polymeeriä, joka levitetään piikiekon pinnalle pyörittämällä kiekkoa nopeasti. 
Levityksen jälkeen kiekkoa kuumennetaan kevyesti. Valoresisti voidaan poistaa 
ultravioletti (UV) valolla halutulta alueelta. Alueen rajaamiseen käytetään maskia, 
joka altistaa valoresistin UV-valolle valitulta alueelta. Tämän jälkeen voidaan 
suorittaa oksidin etsaus eli poistetaan oksidikerros valitulta alueelta. Lopuksi 
poistetaan valoresistikerros kokonaan.[8, 9]  
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a) Oksidoitu piikiekko
SiO2

Si

Si

Si

Si

Si

Si

b) Valoresistipinnoitus

c) Kohdistettu resistin 
poisto

d) Resistin kehitys

e) Oksidin etsaus

f) Resistin poisto

UV-valo

Valoresisti

Maski SiO2

 
Kuva 5. Fotolitografia-menetelmän vaiheita oksidikerroksen poistossa. 

 
Fotolitografia-menetelmässä vaihtelua aiheuttaa kohdistetussa resistin poistossa 

käytettävän maskin resoluutio ja maskien kohdistusepätarkkuudet sekä 
leikkauspisteen syvyys. Oksidin etsauksessa eli syövytyksessä vaihtelua aiheutuu 
käytettävän etsausmenetelmän mukaan. Etsausmenetelmiä ovat kuiva- ja 
märkäetsaus.[8]  
 

2.2. Prosessivaihtelun vaikutukset MOSFET-transistoriin 

Prosessivaihtelu vaikuttaa MOSFET-transistorien PMOS- ja NMOS-parametreihin. 
Poikkileikkauskuva PMOS- ja NMOS-transistorien rakenteesta on kuvassa 6. 
Esimerkiksi NMOS-transistorin nieluvirta saturaatiossa noudattaa likimäärin kaavaa 
 
 𝐼𝐼𝐷𝐷 = μn𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜

2
𝑊𝑊
𝐿𝐿 (𝑉𝑉𝐺𝐺𝐺𝐺−𝑉𝑉𝑡𝑡ℎ)2, (3)  

  
missä μn on varauksenkuljettajan liikkuvuus, 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜 on hilaoksidin kapasitanssi per 
yksikköala ja 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐺𝐺 on hilan ja lähteen välinen jännite. NMOS-transistorin 
kynnysjännitteelle kaava on 

 
 𝑉𝑉𝑡𝑡ℎ = 𝑉𝑉𝑡𝑡0 + 𝛾𝛾 (√|𝑉𝑉𝐺𝐺𝑆𝑆 + 2𝜙𝜙𝐹𝐹| − √|2𝜙𝜙𝐹𝐹|), (4)  

 

missä 𝑉𝑉𝑡𝑡0 on kynnysjännite body-jännitteen ollessa nolla, 𝛾𝛾 on body effect -parametri 
ja 𝜙𝜙𝐹𝐹 on pintapotentiaali. Body effect -parametri saadaan kaavasta 

 

 𝛾𝛾 = (𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜/𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜)√2𝑞𝑞𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑁𝑁𝐴𝐴, (5)  
 

missä 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 on oksidikerroksen paksuus, 𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜 on oksidin permittiivisyys, 𝑞𝑞 on 
alkeisvaraus, 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠 on piin permittiivisyys ja 𝑁𝑁𝐴𝐴 on aukkokonsentraatio. 
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p-substraatti

Hila (G)

Oksidi(SiO2)

n+ n+
n-allas

p+
n-allas

p+

Substraattikontakti (B)

NMOS PMOS

Hilaoksidi

+ p n+p+

Lähde(S)
Nielu (D)

Hila (G)

Substraattikontakti (B)Lähde(S)Nielu (D)

 
Kuva 6. MOSFET-transistorien poikkileikkauskuva. 

 
CMOS-valmistusprosessin lämpöoksidointivaiheessa aiheutuu oksidikerroksen 

paksuuteen sekä oksidikonsentraatioon vaihtelua, mikä ilmenee transistorin 
kynnysjännitteen vaihteluna.  

Fotolitografiavaiheessa syntyneet hilan dimensioiden 𝑊𝑊 ja 𝐿𝐿 muutokset näkyvät 
transistorin saturaatiovirran arvossa, kuten myös ioni-istutuksessa aiheutuneet 
varauksenkuljettajien liikkuvuuksien μn ja μp muutokset sekä lämpöoksidoinnista 
syntyvät oksidikapasitanssin 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜 muutokset. Esimerkiksi oksidin paksuuden 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 
muutos on luonteeltaan systemaattista vaihtelua. 

 

2.3. Prosessivaihtelun vaikutukset polyvastuksen resistanssiin 

Polyvastus on CMOS-valmistusteknologian yleisesti käytetty hyvälaatuinen 
passiivikomponentti. Vastus muodostetaan samaan tapaan kuin transistorien hilat eli 
käytetään samaa kerrosta. CMOS-prosesseissa peruspolyvastuksen neliöresistanssin 
nimellisarvo vaihtelee 20 Ω/neliö - 80 Ω/neliö. Neliöresistanssin pienentämiseksi 
käytetään silicide-kerrosta polykerroksen päällä. Silicide on sekoitus piitä ja metallia 
kuten volframia, joka kestää korkeita käsittelylämpötiloja ilman suuria muutoksia. 
[10] 

Polyvastuksen resistanssi on riippuvainen vastuksen fyysistä mitoista sekä 
vastuksena käytettävän aineen resistiivisyydestä. Vastuksen resistanssi 𝑅𝑅 voidaaan 
laskea kaavalla 

 
 𝑅𝑅 = 𝜌𝜌 ∙ 𝐿𝐿

𝐴𝐴, (6)  

 

missä 𝜌𝜌 on resistiivisyys, 𝐿𝐿 on vastuksen pituus ja 𝐴𝐴 on vastuksen poikkipinta-ala. 
Resistanssin laskemisessa käytettäviä mittoja on havainnollistettu kuvassa 7. 
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A

L

W

 
Kuva 7. Vastuksen mitat. 

 
IC-piirien suunnittelussa vastuksien mitoituksissa käytetään neliöresistanssiin 
perustuvaa resistanssin laskukaavaa, joka on  

 

 𝑅𝑅 = 𝜌𝜌′ ∙ 𝐿𝐿𝑊𝑊 = 𝜌𝜌′ ∙ 𝑁𝑁, (7)  

 

missä 𝜌𝜌′ on neliöresistanssi, 𝑊𝑊 on vastuksen leveys, 𝐿𝐿 on vastuksen pituus ja 𝑁𝑁 on 
neliöiden lukumäärä. 

Polyvastuksen valmistamiseen sisältyy seuraavat kolme fotolitografian 
maskikierrosta. Näistä ensimmäinen kierros on polykerroksen valmistus, jossa 
määräytyy polyvastuksen muoto eli pituus ja leveys. Toisena kierroksena on 
polykerroksen ja metallikerroksen välinen liitoskontaktien valmistus, tässä vaiheessa 
asetetaan liitoskontaktien sijainnit ja dimensiot. Kolmantena kierroksena on 
metallikerroksen valmistus, jossa vastus kytketään piirin toisiin komponentteihin. 
Polyvastuksen poikkileikkauskuva on kuvassa 8.[11]  
 

substraatti
Si

Poly

Metalli

Liitoskontakti

SiO2

Liitoskontakti

 
Kuva 8. Polyvastuksen poikkileikkauskuva. 

 
Prosessivaihtelu vaikuttaa polyvastuksen resistanssiin suoraan verrannollisesti, kun 

kyseessä on neliöresistanssin arvon muutokset, jotka aiheutuvat valmistetun 
polykerroksen ominaisuuksista. Fotolitografiavaihe aiheuttaa polyvastuksen 
dimensioihin systemaattista vaihtelua polykerroksen maskikierroksessa ja tämä näkyy 
vastuksen resistanssin arvossa. Lisäksi liitoskontaktien maskikierroksessa aiheutuu 
vaihtelua liitoskontaktien sijainteihin, mikä aiheuttaa vaihtelua valmistetun vastuksen 
pituuteen 𝐿𝐿. 
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2.4. Prosessivaihtelun vaikutukset MOM-kondensaattorin kapasitanssiin 

Metalli-oksidi-metalli (MOM) -kondensaattorin kapasitanssi määräytyy sekä 

metallien väliin jäävän eristeaineen eli oksidin ominaisuuksien että etäisyyden ja 

pinta-alan mukaan. Eräs tapa toteuttaa MOM-kondensaattori on piirtää limittäin 

sormimaisia metalliliuskoja. Tällä tavalla toteutettu MOM-kondensaattori on 

nähtävillä kuvassa 9. Näin muodostettu kondensaattori muistuttaa 

levykondensaattoria, kun päällekkäiset metalliliuskat yhdistetään läpivientikontaktilla 

toisiinsa. Vaakasuuntaisten metalliliuskojen väliin jäävä oksidi toimii eristeenä, johon 

kondensaattorin varaus kerääntyy. Kondensaattorin kapasitanssi on 

 

 
𝐶 = 𝑛 ∙ 𝜀𝑜𝑥

𝐴

𝑑
 , (8)  

 

missä 𝑛 on sormien määrä, 𝜀𝑜𝑥 on oksidin permittiivisyys, 𝐴 on pinta-ala ja 𝑑 on 

liuskojen etäisyys. 

 

 
Kuva 9. MOM-kondensaattori. 

 

Nykypäivän valmistusprosesseissa sivuttaissuuntaiset minimimitat, pituus 𝐿𝑚𝑖𝑛 ja 

leveys 𝑊𝑚𝑖𝑛, ovat pienempiä kuin pystysuuntaiset minimimitat, oksidin paksuus 𝑡𝑜𝑥 

ja metallikerroksen paksuus 𝑡𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙. Lisäksi valmistusprosessista johtuen lateraaliset 

dimensiot ovat tarkempia ja toistettavimpia kuin vertikaaliset mitat. Tämän vuoksi 

hyvin suunnitellun kondensaattorin kapasitanssia tulisi dominoida lateraaliset 

mitoitukset.[12] 

Prosessinvaihtelujen myötä kerrosten paksuus vaihtelee eli kondensaattorin levyjen 

pinta-ala kasvaa tai pienenee. Lämpöoksidointivaiheen vaihtelut aiheuttavat 

oksidikonsentraation muutoksia, mitkä näkyvät kapasitanssin muutoksena. 

Fotolitografia aiheuttaa metallien dimensioihin vaihtelua, jolloin laajenneen liuskan 

tapauksessa oksidikerroksen etäisyys saman kerroksen metallien välissä pienenee ja 

tämä näkyy kasvaneena kokonaiskapasitanssina. Prosessivaihtelun vaikutukset MOM-

kondensaattoriin ovat riippuvaisia kondensaattorin piirikuvion toteutuksesta. 

 

2.5. Prosessivaihtelun huomioiminen IC-suunnittelussa 

Prosessivariaation huomioiminen suunnittelussa tarkoittaa mikropiirin toiminnan 

varmistamista tunnetusti vaikeissa prosessikulmissa. Prosessin vaikutusta kuvaavina 

simulointikulmina käytetään esimerkiksi tyypillistä (TTT), hidasta (SSS) ja nopeaa 

(FFF) kulmaa, jossa T tarkoittaa hidasta, F nopeaa ja S hidasta kulmaa. Prosessikulman 

lyhenteen ensimmäinen kirjain viittaa passiivikomponenttien vaikutukseen, toinen 

kirjain NMOS-transistoreihin ja kolmas kirjain PMOS-transistoreihin Näiden lisäksi 

käytetään PMOS- ja NMOS-transistorien ristikulmia nopea nmos ja hidas pmos (TFS) 
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sekä hidas nmos ja nopea pmos (TSF). Prosessia kuvaavat prosessikulmat ovat 

esiteltynä seuraavassa taulukossa 1. Yhteistä prosessikulmille on vakiokäyttöjännitteet 

sekä vakiolämpötila. Kuva 10 havainnollistaa prosessikulmien sijainnit 

vakiokäyttöjännitteillä ja vakiolämpötilassa. Samaan kuvaan on piirretty ellipsi 

kuvaamaan piirin todennäköistä 3 sigman sijaintialuetta. 

 

Taulukko 1. Prosessikulmat 
Prosessikulman 

lyhenne 

Prosessikulman 

kuvaus 

R C NMOS PMOS 

TTT tyypillinen tyypillinen tyypillinen tyypillinen tyypillinen 

FFF nopea pieni pieni nopea nopea 

SSS hidas suuri suuri hidas hidas 

TFS nopea nmos tyypillinen tyypillinen nopea hidas 

TSF nopea pmos tyypillinen tyypillinen hidas nopea 

 

TTT

FFF

SSS

TSF

TFS

p
M

O
S

nMOS

Slow Fast

Sl
ow

Fa
st

 
Kuva 10. Prosessikulmat. 

 

MOSFET-transistorin parametrit, kuten kynnysjännite 𝑉𝑡ℎ, kanavan pituus 𝐿, 

oksidin paksuus 𝑡𝑜𝑥 ja varauksenkuljettajien liikkuvuudet μn ja μp, ovat riippuvaisia 

valmistusprosessin variaatiosta. Prosessivariaatio voi aiheuttaa esimerkiksi PMOS- ja 

NMOS-transistorien kynnysjännitteille toisistaan riippumatonta vaihtelua ylös ja 

alaspäin nimellisarvosta. Kaikkien prosessiparametrien huomioiminen suunnittelussa 

johtaa nopeasti suureen permutaatioiden määrään.[9] 

 



20 
 

3. IC-PROSESSIN VAIHTELUN HAVAINNOINTI 
 
Prosessivaihtelujen havainnointiin on käytetty pulssin leveyteen [3], lähtöjännitteen 
nousunopeuteen [13], etenemisviiveeseen [14] sekä useita rengasoskillaattorin 
oskillointitaajuuteen perustuvia menetelmiä [1, 7, 15, 16]. Nämä menetelmät 
perustuvat aikaan, koska referenssitaajuus on yleensä aina saatavilla sekä 
tuotantotestauksessa sekä applikaatiossa.[1, 7] 

Tässä kappaleessa tutustutaan tarkemmin rengasoskillaattoriin ja sen 
sovellutuksiin. Rengasoskillaattorin käyttämisessä prosessivaihtelujen havainnointiin 
on huomioitava, että tarkkailtavana on vain yksi parametri eli oskillointitaajuus, joka 
on monen tekijän summa. Huolellisella suunnittelulla ja sopivasti rajoitetussa 
ympäristössä rengasoskillaattorin taajuus saadaan kuitenkin korreloimaan haluttujen 
parametrien kanssa. Mittaus perustuu oskillaattorin oskillaatiotaajuuden vaihteluun 
mitatun parametrin funktiona. 

 

3.1. Rengasoskillaattori 

Rengasoskillaattori perustuu parittomaan määrään peräkkäisiä inverttereitä, jotka 
muodostavat positiivisesti takaisinkytketyn suljetun silmukan. Kolmiasteinen 
rengasoskillaattori on kuvassa 11. Oskillointijakson laskemisessa käytetään summaa 
invertterien nousu- ja laskuviiveistä, koska yhden oskillointijakson aikana jokainen 
invertteri vaihtaa tilaa kahdesti.[8] 

 

V1 V2 V3 

 
Kuva 11. Kolmiasteinen rengasoskillaattori. 

 
Rengasoskillaattorin oskillointitaajuus on riippuvainen sekä invertteriasteiden 

lukumäärästä että invertteriasteen etenemisviiveestä nousevalle ja laskevalle 
tulosignaalille. Identtisistä invertteriasteista muodostetun rengasoskillaattorin 
oskillointitaajuus voidaan laskea kaavalla 

 

 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =
1

2𝑛𝑛 ∙ 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃
, (9)  

 
missä 𝑛𝑛 on invertteriasteiden lukumäärä ja 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃 on invertteriasteen etenemisviive. 
Invertteriasteen etenemisviive (𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃) on keskiarvo invertteriasteen etenemisviiveistä 
𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ja 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, joista 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 on invertteriasteen etenemisviive laskevalle reunalle ja 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 
on invertteriasteen etenemisviive nousevalle reunalle. Invertteriasteen etenemisviivet 
(𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) ja (𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) on havainnollistettuna kuvassa 12. Viiveet mitataan invertteriasteen 
tulojännitteen ja lähtöjännitteen väliltä jännitteen vaihteluvälin puolivälistä. 
Etenemisviive (𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃) laskevalle reunalle tarkoittaa aikaa, joka on kulunut siitä 
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hetkestä, kun tulojännite laskee alle puolivälin jännitealueesta siihen, kun lähtöjännite 
ylittää jännitealueen puolivälin. 
 

VH 

VL 

V50% 

V2 V1 V3 

tP 

tPLH1 tPHL3 tPLH2 tPHL1 tPLH3 tPHL2 

 
Kuva 12. Ajoitusdiagrammi invertteriasteiden viiveistä. 

 
Invertteriasteen viive on riippuvainen invertterin kuormakapasitanssista ja 

kytkintransistorin resistanssista. Kuormakapasitanssi koostuu suurimmaksi osaksi 
seuraavan asteen transistorien hilakapasitansseista. Kuvassa 13 on havainnollistettu 
invertterikytkennän nousu ja laskuviiveeseen vaikuttavia komponentteja. 
Invertteriasteen etenemisviivettä (𝑡𝑡PD) voidaan arvioida kaavalla 

 

 𝑡𝑡PD =
(𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)

2 =
ln(2) (𝑅𝑅𝑛𝑛 + 𝑅𝑅𝑝𝑝) ∙ 𝐶𝐶𝑃𝑃

2 , (10)  

  
missä 𝐶𝐶𝑃𝑃 on invertteriasteen kuormakapasitanssi, 𝑅𝑅𝑛𝑛 on NMOS-transistorin resistanssi 
ja 𝑅𝑅𝑝𝑝 on PMOS-transistorin resistanssi.[8]  
 

Vin

Inverter stage

CL

Vout

VSS

VDD

VSS

 
Kuva 13. Invertteriasteen viive. 

 
Invertteriasteen kuormakapasitanssi saadaan kaavasta 
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 𝐶𝐿 = 𝐶𝑔𝑝 + 𝐶𝑔𝑛 + 𝐶𝑃 + 𝐶𝑑𝑝 + 𝐶𝑑𝑛, (11)  

 

missä 𝐶𝑔𝑝 on PMOS-transistorin hilakapasitanssi, 𝐶𝑔𝑛 on NMOS-transistorin 

hilakapasitanssi, 𝐶𝑃 on johdotuksesta aiheutuva parasiittinen kapasitanssi, 𝐶𝑑𝑝 on 

invertteriasteen PMOS-transistorin nielukapasitanssi ja 𝐶𝑑𝑛 on invertteriasteen 

NMOS-transistorin nielukapasitanssi.  

 

3.2. Rengasoskillaattorin variaatiot 

Rengasoskillaattoria voidaan käyttää eri komponenttiparametrien muutosten 

havainnoimiseen korvaamalla invertteriaste mitattavalle komponenttiparametrille 

herkällä invertteriasteella. Tällöin invertteriasteen viiveen dominoivaksi parametriksi 

saadaan haluttu komponentti. Tässä kappaleessa esitellään vastuksen resistanssille, 

kondensaattorin kapasitanssille ja transistorin ominaisuuksille herkät 

rengasoskillaattorit.  

 

3.2.1. Resistiivisesti hidastettu rengasoskillaattori 

Rengasoskillaattorista saadaan vastuksen resistanssille herkkä, kun invertterin lähtöön 

lisätään vastus. Tämä kasvattaa invertteriasteen aikavakiota rajoittamalla invertterin 

näkemän kuormakapasitanssin latausvirtaa. Resistiivisesti hidastetun 

rengasoskillaattorin invertteriasteen kytkentä on kuvassa 14.  

 

R VoutVin

 
Kuva 14. Invertteriaste resistanssin monitorointiin. 

 

Vastuksella hidastetun inverttiasteen aikavakio 𝜏𝑅 lasketaan kaavalla 

 

 𝜏𝑅 = (𝑅 + 𝑅𝑠) ∙ 𝐶𝐿 , (12)  
 

missä 𝑅 on mitattavan vastuksen resistanssi, 𝑅𝑠 on invertterin sisäinen resistanssi ja 

𝐶𝐿 on invertteriasteen kuormakapasitanssi. Mitoittamalla mitattavan vastuksen 

resistanssi huomattavasti suuremmaksi kuin invertterin sisäinen resistanssi (𝑅 ≫ 𝑅𝑠) 

saadaan aikavakion dominoivaksi tekijäksi monitoroitavan vastuksen resistanssi R, 

kun oletetaan kuormakapasitanssin 𝐶𝐿 arvo vakioksi. Resistiivisesti hidastetun 

oskillaattorin oskillointitaajuus on 

 

 𝑓𝑅 =
1

2𝑛 ∙ 𝜏𝑅
, (13)  

 

missä 𝑛 on invertteriasteiden lukumäärä ja 𝜏𝑅 on invertteriasteen aikavakio. 

Vastuksen resistanssin monitorointitulosta voidaan parantaa käyttämällä 

vertailuoskillaattoria, joka on toteutettu identtisesti ilman monitoroitavaa vastusta. 



23 

 

 

Tällöin voidaan resistanssille herkän invertteriasteen aikavakion kaava (12) jakaa 

seuraavasti 

 

 𝜏𝑅 = (𝑅 + 𝑅𝑠) ∙ 𝐶𝐿 = 𝑅𝐶𝐿 + 𝑅𝑠𝐶𝐿 = 𝜏𝑅′ + 𝜏𝑜𝑠𝑐, (14)  
 

missä 𝜏𝑅′ on vastuksen 𝑅 aiheuttama aikavakio ja 𝜏𝑜𝑠𝑐 on vertailuoskillaattorin 

aikavakio. Ratkaistaan yhtälöstä vastuksen aiheuttama aikavakio 

 

 𝜏𝑅′ = 𝜏𝑅 − 𝜏𝑜𝑠𝑐 . (15)  
 

Kun aikavakiot muutetaan taajuuksiksi, niin yhtälöstä (15) saadaan 

 

 
𝜏𝑅′ =

1

𝑓𝑅
−

1

𝑓𝑜𝑠𝑐
, (16)  

 

missä 𝑓𝑅 on resistanssille herkän oskillaattorin taajuus ja 𝑓𝑜𝑠𝑐 on vertailuoskillaattorin 

taajuus. Tästä saadaan 

 

 1

𝜏𝑅′
=

𝑓𝑜𝑠𝑐 ∙ 𝑓𝑅

𝑓𝑜𝑠𝑐 − 𝑓𝑅
=

1

2𝑛 ∙ 𝜏𝑅′
=

1

2𝑛 ∙ 𝑅𝐶𝐿
=  𝑓𝑅′ , (17)  

 

missä 𝑓𝑅′ on vastuksen resistanssin 𝑅 aiheuttama laskennallinen taajuus. Jos 

kuormakapasitanssi 𝐶𝐿 oletetaan vakioksi, yhtälön (17) perusteella kyetään 

kompensoimaan rengasoskillaattorin sisäisten resistanssien vaikutus tuloksesta. 

Aikavakio 𝜏𝑅′  on kuitenkin riippuvainen kuormakapasitanssista. Kaavaa (15) 

käsittelemällä saadaan 

 

 
𝜏𝑅′ = (

𝜏𝑅

𝜏𝑜𝑠𝑐
− 1) 𝜏𝑜𝑠𝑐 =  (

(𝑅 + 𝑅𝑠) ∙ 𝐶𝐿

𝑅𝑠𝐶𝐿
− 1) 𝜏𝑜𝑠𝑐 =

𝑅

𝑅𝑠
∙ 𝜏𝑜𝑠𝑐 , (18)  

 

josta nähdään vastuksen aiheuttaman aikavakion 𝜏𝑅′ ja vertailuoskillaattorin 

aikavakion 𝜏𝑜𝑠𝑐 välinen resistanssien suhteeseen pohjautuva riippuvuus. Laskemalla 

yhtälön (18) resistanssille herkän oskillaattorin ja vertailuoskillaattorin aikavakioiden 

suhde taajuuksien avulla saadaan 

 

 
𝜏𝑅′ = (

𝑓𝑜𝑠𝑐

𝑓𝑅
− 1) 𝜏𝑜𝑠𝑐 . (19)  

 

Yhtälöiden (18) ja (19) perusteella saadaan 

 

 
(

𝑓𝑜𝑠𝑐

𝑓𝑅
− 1) =

𝑅

𝑅𝑠
 , (20)  

 

josta ratkaistaan vertailuoskillaattorin ja resistanssille herkän oskillaattorin taajuuksien 

suhde 
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 𝑓𝑜𝑠𝑐

𝑓𝑅
=

𝑅

𝑅𝑠
+ 1 . (21)  

 

Kaavan (21) perusteella resistanssille herkän oskillaattorin ja vertailuoskillaattorin 

välillä on resistansseista johtuva riippuvuus. Monitoroitavan vastuksen resistanssin 𝑅 

vaikutus tulee esiin, kun oletetaan invertterin sisäinen resistanssi 𝑅𝑠 vakioksi. 

 

3.2.2. Kapasitiivisesti kuormitettu rengasoskillaattori 

Kondensaattorin kapasitanssille herkkä rengasoskillaattori muodostetaan kytkemällä 

kondensaattoreita invertteriasteen lähtöön. Näin saadaan invertteriasteen viive 

riippuvaiseksi kondensaattorin kapasitanssista. Kapasitiivisesti kuormitetun 

rengasoskillaattorin invertteriaste on kuvassa 15.  

 

C

Vin Vout

 
Kuva 15. Invertteriaste kapasitanssin monitorointiin. 

 

Invertteriasteen aikavakio kasvaa, koska invertterin ajama kuormakapasitanssi kasvaa 

kondensaattorin lisäyksen vuoksi. Aikavakion kaava on tällöin 

 

 𝜏𝐶 = 𝑅𝑠 ∙ (𝐶𝐿 + 𝐶), (22)  
 

missä 𝐶 on mitattavan kondensaattorin kapasitanssi, 𝐶𝐿 on invertteriasteen 

kuormakapasitanssi ja 𝑅𝑠 on invertterin sisäinen resistanssi. Mitoittamalla 

monitoroitavan kondensaattorin kapasitanssi merkittävästi suuremmaksi kuin 

invertteriasteen kuormakapasitanssi ( 𝐶 ≫ 𝐶𝐿) saadaan aikavakion dominoivaksi 

tekijäksi monitoroitavan kondensaattorin kapasitanssi. Kapasitanssilla kuormitetun 

oskillaattorin oskillointitaajuus on 

 

 𝑓𝐶 =
1

2𝑛 ∙ 𝜏𝐶
, (23)  

 

missä 𝑛 on invertteriasteiden lukumäärä ja 𝜏𝐶 on invertteriasteen aikavakio. 

Monitorointitulosta voidaan parantaa käyttämällä vertailuoskillaattoria, josta on 

mitattavat kondensaattorit jätetty pois. Kapasitanssille herkän invertteriasteen 

aikavakion kaavasta (21) saadaan 

 

 𝜏𝐶 = 𝑅𝑠 ∙ (𝐶 + 𝐶𝐿) = 𝑅𝑠𝐶 + 𝑅𝑠𝐶𝐿 = 𝜏𝐶′ + 𝜏𝑜𝑠𝑐 , (24)  
 



25 

 

 

missä 𝜏𝐶′ on monitoroitavan kapasitanssin aiheuttama aikavakio ja 𝜏𝑜𝑠𝑐 on 

vertailuoskillaattorin aikavakio. Yhtälöstä (24) ratkaistaan monitoroitavan 

kondensaattorin aikavakio 

 

 𝜏𝐶′ = 𝜏𝐶 − 𝜏𝑜𝑠𝑐 , (25)  
 

ja kun aikavakiot muutetaan taajuuksiksi niin edellisessä kappaleessa johdetun kaavan 

(17) pohjalta saadaan aikavakio 

 

 1

𝜏𝐶′
=

𝑓𝑜𝑠𝑐 ∙ 𝑓𝐶

𝑓𝑜𝑠𝑐 − 𝑓𝐶
=

1

2𝑛 ∙ 𝜏𝐶′
=

1

2𝑛 ∙ 𝑅𝑆𝐶
= 𝑓𝐶′ , (26)  

 

missä 𝑓𝐶  on kapasitanssille herkän oskillaattorin taajuus, 𝑓𝑜𝑠𝑐 on vertailuoskillaattorin 

taajuus ja 𝑓𝐶′ on kondensaattorin kapasitanssin 𝐶 aiheuttama laskennallinen taajuus. 

Kun oletetaan sisäinen resistanssi 𝑅𝑆 vakioksi saadaan aikavakio vastaamaan 

kapasitanssin muutosta. Menetelmällä saatiin kompensoitua kuormakapasitanssin 

vaikutus tulokseen. Tulos on kuitenkin riippuvainen invertterin sisäisestä 

resistanssista, jonka vaikutus voidaan poistaa vertailuoskillaattorin taajuutta 

hyödyntäen. Edellisessä kappaleen esitetyn kaavan (21) johtamiseen pohjautuen 

vertailuoskillaattorin ja kapasitiivisesti kuormitetun oskillaattorin taajuuksien 

suhteeksi saadaan  

 

 𝑓𝑜𝑠𝑐

𝑓𝐶
=

𝐶

𝐶𝐿
+ 1 , (27)  

 

mistä nähdään suhteen olevan riippuvainen monitoroitavan kondensaattorin 

kapasitanssista 𝐶 ja kuormakapasitanssista 𝐶𝐿. Olettamalla kuormakapasitanssi 

vakioksi saadaan suhde kuvaamaan monitoroitavaa kapasitanssia. 

 

3.2.3. PMOS-transistorille herkkä rengasoskillaattori 

Transistorien ominaisuuksien havaitsemisen mahdollistava rengasoskillaattori 

saadaan, kun invertteriaste muokataan herkäksi tutkittavalle transistorille. Tässä 

kappaleessa tutustutaan PMOS-transistorin ominaisuuksille herkkään 

rengasoskillaattorirakenteeseen. Vastaavaa rakennetta voidaan käyttää myös NMOS-

transistorille vaihtamalla NMOS-transistori vakiobiakselle ja muodostamalla PMOS-

transistoreista invertteriketjun. 

PMOS-transistorille herkkä rengasoskillaattori perustuu kappaleessa 3.1 esitettyyn 

rengasoskillaattoriin pienin muutoksin. Muutokset kohdistuvat invertteriasteen 

transistorien kytkentöihin. Invertteriasteen PMOS-transistori biasoidaan 𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠-

biasjänniteellä ja invertteriasteen lähtö kytketään seuraavan asteen NMOS-transistorin 

hilalle. PMOS-transistorille herkkä rengasoskillaattorirakenne on esitettynä kuvassa 

16. Biasointi rajoittaa PMOS-transistorin läpi kulkevaa nieluvirtaa 𝐼𝐷. Näin 

invertteriasteen aikavakion dominoivaksi tekijäksi muodostuu seuraavan asteen 

NMOS-transistorin hilakapasitanssin latausaika, joka on riippuvainen PMOS-

transistorin nieluvirrasta. NMOS-transistorin hila-lähdejännite 𝑉𝐺𝑆 nousee aina 

käyttöjännitteeseen 𝑉𝐷𝐷 asti, joten se tyhjentää kondensaattorin latauksen 
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huomattavasti nopeammin kuin PMOS-transistori kykenee lataamaan sen. Näin 
PMOS-transistorin ominaisuudet dominoivat oskillointitaajuutta.[16] 

 

Invertteriaste

Vbias

Osc_Out_PMOS

VDD

VSS

Cp Cp Cp

 
Kuva 16. PMOS-transistorille herkkä rengasoskillaattori. 

 
Nieluvirta 𝐼𝐼𝐷𝐷 vaihtelee lämpötilan ja prosessivariaatioiden aiheuttaman transistorin 

kynnysjännitteen 𝑉𝑉𝑡𝑡ℎ muutosten mukana. Kun PMOS-transistori on biasoitu siten, että 
transistori on suurimman osan ajasta saturaatiossa, nieluvirta 𝐼𝐼𝐷𝐷 noudattaa kaavaa 

 

 𝐼𝐼𝐷𝐷 =
μp𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜
2

𝑊𝑊
𝐿𝐿 (𝑉𝑉𝐺𝐺𝐺𝐺 − 𝑉𝑉𝑡𝑡ℎ)2, (28)  

 
missä μp on varauksenkuljettajan liikkuvuus, 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜 on hilaoksidin kapasitanssi per 
yksikköala, 𝑉𝑉𝐺𝐺𝐺𝐺 on hila-lähdejännite ja 𝑉𝑉𝑡𝑡ℎ on kynnysjännite. Tällöin PMOS- 
transistorille herkän oskillaattorin oskillointitaajuutta voidaan arvioida kaavalla 
 

 𝑓𝑓 ≈ 𝐼𝐼𝐷𝐷
𝑛𝑛 ∙ 𝐶𝐶𝐿𝐿𝑉𝑉swing

, (29)  

 
missä 𝐼𝐼𝐷𝐷 on biasoidun transistorin läpimenevä virta, 𝑛𝑛 on invertteriasteiden lukumäärä, 
𝐶𝐶𝐿𝐿 on kuormakapasitanssi ja 𝑉𝑉swing on jännitteen vaihteluväli.[16]  

Kuormakapasitanssi invertteriasteelle on 
 
 𝐶𝐶𝐿𝐿 = 𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐶𝐶𝑑𝑑, (30)  

 
missä 𝐶𝐶𝑔𝑔𝑔𝑔 on NMOS-transistorin hilakapasitanssi, 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑 on PMOS-transistorin nielu-
substraatti kapasitanssi ja 𝐶𝐶𝑑𝑑 on johdotuksesta syntyvä hajakapasitanssi. 

PMOS-transistorille herkän rengasoskillaattorin oskillointisignaali simulointitulos 
on esitettynä kuvassa 17, josta nähdään aiemmin todettu jännitteen nousu- ja 
laskunopeuden ero. 
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Kuva 17. PMOS-transistorille herkän oskillaattorin oskillointisignaali. 
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4. TOTEUTUS 
 
Toteutukseen valittiin PMOS-transistorille ja NMOS-transistorille herkät 
rengasoskillaattorit transistorien eroavaisuuksien havaitsemiseen. Vastusten 
resistanssin sekä kondensaattorien kapasitanssin muutosten havaitsemiseksi 
prosessimonitorilohkoon toteutettiin R- ja C-oskillaattoreita. Lisäksi käytetyn 
valmistusprosessin tarjoamien eri kynnysjännitteen transistorien erojen 
havainnoimiseksi prosessimonitorilohkoon toteutettiin matalan kynnysjännitteen 
(LVT), standardikynnysjännitteen (SVT) ja korkean kynnysjännitteen (HVT) 
transistoreille omat rengasoskillaattorit. Prosessimonitorilohkon lohkokaavio on 
esitettynä kuvassa 18. 

 
PROCESS_MONITOR
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RingOscHVT
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RingOscMOMCAP

RingOscNMOSCAP

RingOscRNPOLY

Frequency
Divider

M
U
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RingOscRingOsc
RingPMOS

RingNMOS

OSC_TO_DIGITAL

CONFIG_SIGNALS_FROM_DIGITAL

 
Kuva 18. Lohkokaavio prosessimonitorilohkosta. 

 
Prosessimonitorilohkon R-oskillaattoreiksi valittiin RPPOLY- ja RNPOLY-
oskillaattorit, jotka toteutettiin eri neliöresistanssin omaavien vastuskomponenttien 
monitorointiin.  RPPOLY-oskillaattori monitoroi rppoly-vastusta eli p+ saostettua 
polyvastusta ja RNPOLY-oskillaattori monitoroi rnpoly-vastusta eli n+ saostettua 
polyvastusta. C-oskillaattoreiksi valittiin MOMCAP- ja NMOSCAP-oskillaattorit, 
joista MOMCAP-oskillaattori monitoroi MOM-kondensaattorin kapasitanssia ja 
NMOSCAP-oskillaattori monitoroi hilakondensaattorin eli MOS-kondensaattorin 
kapasitanssia. 

Pinta-alan säästämiseksi taajuuslaskuri toteutettiin digitaaliseen ohjauslohkoon. 
Tällöin analogia- ja digitaalilohkon välinen signaalin siirtotie rajoitti analogialohkon 
lähdön maksimitaajuutta. Tämän vuoksi analogialohkoon toteutettiin ohjelmoitava 
taajuusjakajalohko, jonka jakosuhdetta voidaan säätää digitaalisesta ohjauslohkosta. 
Lisäksi lohko sisältää oskillaattoreiden lähdöille valitsimen, jolla valitaan 
prosessimonitorilohkon lähtöön halutun oskillaattorin oskillointisignaali. 

Prosessimonitorilohkon toteutuksessa tavoitteena oli saada lohkon oskillaattoreiden 
taajuudet korreloimaan mitattavien parametrien kanssa vakiokäyttöjännitteellä ja 
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vakiolämpötilassa. Tämän vuoksi prosessimonitorilohkon toiminnan käyttöjännite- ja 

lämpötilariippuvuutta ei pyritty kompensoimaan. Virrankulutuksen minimoimiseksi 

toteutetut oskillaattorilohkot on mahdollista käynnistää ja pysäyttää 

oskillaattorikohtaisesti. 

4.1. Piirikaavion toteutus 

Toteutus aloitettiin piirikaavion piirtämisellä lohkokaavion perusteella. Piirikaavio 

suunniteltiin Cadence Virtuoso Schematic -ohjelmalla. Piirikaavion perusteella tehtiin 

simulointeja toiminnan varmistamiseksi. Tässä vaiheessa huomattiin, että jakajissa 

käytetyn standardikomponentti D-kiikun nopeus ei riittänyt korkeiden 

oskillointitaajuuksien jakamiseen. Oskillaattoreiden oskillointitaajuudet vaihtelivat 

piirikaaviosimuloinneissa lähtien 1 GHz:stä lähes 11 GHz:iin riippuen käsiteltävästä 

oskillaattorista. Tämän vuoksi jakajaksi suunniteltiin ja mitoitettiin korkeisiin 

taajuuksiin soveltuva kiikkurakenne, joka perustuu lähdeartikkeliin [17]. 

Rengasoskillaattoreiden piirikaaviot toteutettiin piirikuvion piirtämistä 

helpottavalla hierarkiarakenteella. Esimerkiksi eri invertteriasteista muodostettiin 

omat kirjastosolut, joita käytettiin rengasoskillaattoreiden toteutuksessa. 

Piirikaaviosuunnittelusta siirryttiin alustavien simulointien jälkeen piirikuvion 

toteutukseen, koska piirin toiminta on oleellisesti riippuvainen johdotuksen 

hajakapasitansseista ja -resistansseista. 

 

4.2. Piirikuvion toteutus 

Prosessimonitorilohkon piirikuvion piirtäminen tapahtui Cadence Virtuoso Layout  

-piirikuvion suunnitteluohjelmalla. Piirikuvion komponentit generoitiin Cadence 

Virtuoso Schematic -piirikaavio ohjelmalla luodun piirikaavion perusteella. 

Lopullinen piirikuvio on nähtävillä liitteessä 1. 

Piirikuvion piirtämisessä oli tärkeää minimoida parasiittiset hajakapasitanssit ja 

hajaresistanssit, koska prosessivaihtelun vaikutus aiheuttaa myös niiden arvoihin 

vaihtelua. Täten pyrittiin välttämään pitkiä johdotuksia ja käyttämään korkeampia 

metallikerroksia johdotuksessa erityisesti oskillaattoreiden rinkien toteutuksessa. 

R- ja C-oskillaattorilohkojen piirikuviot pidettiin mahdollisimman identtisinä LVT 

-oskillaattorilohkon piirikuvion kanssa. Komponenttien lisääminen aiheutti pieniä 

eroavaisuuksia lohkon välille. HVT-, SVT-, LVT-, R- ja C-oskillaattorilohkojen 

sijoittamisessa piirikuvioon tuli oskillaattoreiden orientaation olla sama keskinäisen 

vertailun mahdollistamiseksi. Tällä tavalla rengasoskillaattoreiden rinkien 

transistorien virtojen suunnat ja piirin valmistuksessa orientaatiosta johtuvat vaihtelut 

ovat oskillaattoreiden välillä samansuuntaisia. Lisäksi pyrittiin sijoittamaan 

oskillaattorilohkot lähekkäin, jotta prosessivaihtelun aiheuttama systemaattinen 

vaihtelu olisi mahdollisimman vähäistä oskillaattorilohkojen välillä. 

Piirikuvion suunnittelun ja toteutuksen myötä prosessimonitorilohkolle ajettiin 

valmistusprosessikohtainen suunnittelusääntötarkistus eli Design Rule Check (DRC), 

jossa tarkistettiin ettei piirikuvio riko komponenttien mitoituksille asetettuja minimi- 

ja maksimiarvorajoituksia. Toteutetun piirikuvion vastaavuus piirikaavioon 

tarkistettiin Layout Versus Schematic (LVS) -tarkistuksella. Tarkistukset suoritettiin 
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Calibre-ohjelmalla. Lisäksi piirikuvion toiminta varmennettiin simulaatiolla, jossa 
piirikuviosta johtuvat parasiittiset hajakapasitanssit ja -resistanssit olivat mukana. 

 

4.3. Oskillaattoreiden toteutus 

4.3.1. PMOS- ja NMOS-rengasoskillaattorit 

PMOS-transistorille herkän rengasoskillaattorin sekä NMOS-transistorille herkän 
rengasoskillaattorin toteutukset sijoitettiin samaan lohkoon. Monitorointilohkosta 
tehtiin kaksihaarainen, joista toinen sisältää PMOS-rengasoskillaattorin ja toinen 
NMOS-rengasoskillaattorin. PMOS- ja NMOS-rengasoskillaattoreiden toteutukseen 
sovellettiin kappaleessa 3.2.3 esiteltyä PMOS-transistorin ominaisuuksille herkkää 
rengasoskillaattorirakennetta. Monitorointilohkon lohkokaavio on esillä kuvassa 19. 
Monitorointilohko sisältää molemmille oskillaattoreille yhteisen biasjännitelohkon, 
PMOS- ja NMOS-rengasoskillaattorit, oskillaattorikohtaiset taajuusjakajalohkot ja 
lohkon lähtösignaalin valitsimen. 
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Kuva 19. Lohkokaavio PMOS- ja NMOS-transistorien monitorointilohkosta. 
 

Monitorointilohkon PMOS- ja NMOS-rengasoskillaattoreiden lähtötaajuudet 
jaetaan ensin matalammaksi ja sen jälkeen valitaan lohkosta ulos. Lohkon biasjännite 
tehtiin vastusjännitejaolla käyttöjännitteiden puoleenväliin. Vastusjaon vastukset 
mitoitettiin siten, että epäsovituksen vaikutus säilyi pienenä. PMOS-oskillaattori 
perustuu kappaleen 3.2.3 kuvan 16 rakenteeseen ja NMOS-oskillaattori perustuu 
kuvan 20 rakenteeseen, jossa PMOS- ja NMOS-transistorien kytkennät vaihtuivat 
verrattuna PMOS-oskillaattorirakenteeseen. 
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Kuva 20. NMOS-transistorille herkkä rengasoskillaattorirakenne. 

 
PMOS- ja NMOS-oskillaattoreiden biasoidut transistorit eli monitoroitavat 

transistorit mitoitettiin herkäksi prosessivaihtelulle eli transistorien kanavan pituutena 
käytettiin minimitoitusta. Transistorien kanavan leveydet mitoitettiin siten, että 
nieluvirrat käyttäytyvät symmetrisesti sekä PMOS- että NMOS-oskillaattorissa. Näin 
mitoitettuna NMOS-oskillaattorin oskillointitaajuus oli suurempi. Kuitenkin haluttiin 
taajuuksien vertailun helpottamiseksi, että oskillaattoreiden oskillointitaajuudet 
asettuvat tyypillisessä (TTT) kulmassa samansuuruiseksi. Tämän vuoksi NMOS-
transistorin kanavan pituutta 𝐿𝐿 täytyi hieman kasvattaa minimimitoituksesta.  

Mitoitusten varmentamiseksi simuloitiin transistorien nieluvirrat hilajännitteen 
pyyhkäisynä eri prosessikulmissa. Simulaation tulos on esitettynä kuvassa 21, johon 
on simuloituna sekä PMOS- että NMOS-transistorien nieluvirrat eri prosessikulmissa.  

 

 
Kuva 21. Nieluvirtojen simulointi hilajännitteen pyyhkäisynä eri prosessikulmissa. 
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PMOS- ja NMOS-transistorien keskinäisen vertailun vuoksi molempien 

oskillaattoreiden piirikuvion johdotuksista pyrittiin tekemään identtiset. Lisäksi 

PMOS- ja NMOS-rengasoskillaattorit sijoitettiin toistensa välittömään läheisyyteen 

vähentämään systemaattisen prosessivaihtelun vaikutusta oskillaattoreiden väliltä. 

 

4.3.2. Toteutettu 7-asteinen rengasoskillaattori 

Toteutetussa seitsemänasteisessa rengasoskillaattorissa yksi invertteriaste korvattiin 

NAND-portilla, jolloin aktivointisignaalilla saadaan oskillaattori päälle vain 

tarvittaessa[8]. 7-asteisen rengasoskillaattoriringin lähtö puskuroitiin, jotta saatiin 

vähennettyä johdotuksesta aiheutuvia hajakapasitansseja ja -resistansseja. Lisäksi 

oskillointitaajuutta jaettiin matalammaksi D-kiikkujakajilla ennen lohkon lähtöä. Tätä 

rakennetta hyödynnettiin HVT-, SVT- ja LVT-oskillaattoreiden toteuttamisessa. 

Seitsemänasteisen rengasoskillaattorin lohkokaavio on esitettynä kuvassa 22. 
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Kuva 22. Seitsemänasteinen rengasoskillaattori NAND-portilla. 

 

Inverttereiden ja NAND-portin transistorit mitoitettiin noudattaen DRC-sääntöjä eli 

transistorien hilan pituudeksi 𝐿 valittiin minimiarvo. Simuloinnit osoittivat 

korreloinnin prosessivaihteluun, eikä epäsovituksen (mismatch) vaikutus 

merkittävästi häirinnyt minimitoituksella. Transistorien kanavan leveydeksi 𝑊 

valittiin standardikirjastosoluissa käytetyt mitat helpottamaan tulosten hyödyntämistä 

muiden standardikirjastoja käyttävien lohkojen toiminnan vertailussa. 

Prosessimonitorilohkon HVT-, SVT- ja LVT-rengasoskillaattorit muodostettiin 

korkean (HVT), standardi (SVT) ja matalan (LVT) -kynnysjännitteen transistoreista. 

Näiden oskillaattoreiden mitoitukset ja johdotukset ovat identtiset, jolloin vertaamalla 

oskillaattoreiden lähtötaajuuksia nähdään suoraan prosessoidun kynnysjännitteen 

muutoksen vaikutus. 
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4.3.3. Toteutettu resistiivinen rengasoskillaattori 

Resistiivinen rengasoskillaattori (kuva 23) toteutettiin 7-asteisen rengasoskillaattorin 

pohjalta. Invertteriasteena käytettiin kappaleessa 3.2.1 esiteltyä resistiivisesti 

hidastettua invertteriastetta. Resistiivisesti hidastetun rengasoskillaattorin transistorit 

toteutettiin matalan kynnysjännitteen LVT-transistoreilla. Resistiivisesti hidastettua 

oskillaattorirakennetta käytettiin RPPOLY- ja RNPOLY-oskillaattoreissa. 
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Kuva 23. Resistiivisesti hidastettu rengasoskillaattori. 

 

NAND-portilla korvatun invertteriasteen lähtöön ei lisätty vastusta, mikä helpotti 

piirikuvion tekemistä. Näin ollen oskillointitaajuutta voidaan kaavan (13) perusteella 

arvioida yhtälöllä 

 

 𝑓𝑅 =
1

2 ∙ (6𝜏𝑅 + 𝜏𝑜𝑠𝑐)
 ≈

1

2 ∙ 6𝜏𝑅
 ,  (31)  

 

kun vastuksen resistanssi 𝑅 on merkittävästi suurempi kuin sisäinen resistanssi 𝑅𝑠. 

Oskillaattorissa käytetyn vastuksen mitoitusta rajoitti vastukselle varatun tilan koko 

sekä DRC-säännöt. Tämän vuoksi kappaleessa 3.2.1 käsiteltyjen yhtälöiden 

perusteella vastuksen resistanssi valittiin suhteellisen pieneksi ja tulosta päätettiin 

korjata ilman vastusta olevan oskillaattorin tuloksella. Vastuksen pituuden ja leveyden 

mitoitukset perustuvat kappaleen 2.3 yhtälöihin. Vastuksen leveys W mitoitettiin 

sallittuun minimimittaan, jolloin prosessivaihtelun aiheuttama muutos leveydessä 

tuottaisi maksimaalisen suhteellisen muutoksen alkuperäiseen arvoon nähden. 

Vaikutuksen suurentamiseksi vastuksen pituudeksi L mitoitettiin maksimipituus 

komponentille varatun tilan sallimissa rajoissa pysyen.  

RPPOLY- ja RNPOLY-oskillaattoreiden vastuksien mitat ja sijainnit ovat 

identtiset. RPPOLY-oskillaattorissa käytetyn vastuksen resistanssi oli 8 kΩ ja 

RNPOLY-oskillaattorin vastuksen resistanssi oli 2 kΩ, ero johtuu vastustyyppien 

neliöresistanssien eroista. 
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4.3.4. Toteutettu kapasitiivinen rengasoskillaattori 

Myös kuvan 24 kapasitiivisesti kuormitetun rengasoskillaattori toteutus perustuu 

7-asteiseen rengasoskillaattoriin. Oskillaattorin invertteriasteiden ja NAND-portin 

transistorit toteutettiin LVT-transistoreilla. Invertteriasteena käytettiin kappaleessa 

3.2.2 esiteltyä kapasitiivisesti kuormitettua invertteriastetta. Kapasitiivisesti 

kuormitettua oskillaattorirakennetta käytettiin MOMCAP- ja NMOSCAP-

oskillaattoreissa. 
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Kuva 24. Kapasitiivisesti kuormitettu rengasoskillaattori. 

 

NAND-portilla korvatun invertteriasteen lähtöön ei lisätty kondensaattoria, mikä 

helpotti piirikuvion tekemistä. Näin ollen oskillointitaajuutta voidaan kaavan (23) 

perusteella arvioida yhtälöllä 

 

 𝑓𝐶 =
1

2 ∙ (6𝜏𝐶 + 𝜏𝑜𝑠𝑐)
 ≈

1

2 ∙ 6𝜏𝐶
 ,  (32)  

 

kun kondensaattorin kapasitanssi 𝐶 on merkittävästi suurempi kuin 

kuormakapasitanssi 𝐶𝐿. 

MOM-kondensaattorien mitoituksessa kokoa rajoitti monitoroitavalle 

komponentille varattu tila ja DRC-säännöt. MOM-kondensaattorin mitoituksessa 

pyrittiin minimietäisyyteen kondensaattorin metalliliuskojen eli sormien välillä, 

jolloin prosessivaihtelu aiheuttaa suhteellisesti suurimman lateraalisen oksidin 

paksuuden vaihtelun ideaaliseen arvoon nähden. Kappaleen 2.4 perusteella MOM-

kondensaattorin sormien pituudeksi ja lukumääräksi valittiin maksimiarvot 

tilavaatimusten puitteissa. MOM-kondensaattorin kapasitanssi oli 5 fF. 

Hilakondensaattorina käytettiin käytettävän prosessin tarjoamaa NMOSCAP-

komponenttia. Mitoitusta rajoitti myös komponentille varattu tila sekä DRC-säännöt. 

Minimimitoitettu kondensaattori saatiin mahtumaan juuri ja juuri komponentille 

varattuun tilaan. NMOSCAP-komponentilla toteutetun kondensaattorin kapasitanssi 

oli 7 fF. 
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4.4. Digitaalinen ohjauslohko ja taajuuslaskuri 

Työn ohessa toteutettiin digitaalinen ohjauslohko RTL-tasolla, mikä mahdollistaa 
prosessimonitorilohkon ohjelmistopohjaisen käytön ja säätämisen. Digitaalilohkon 
lohkokaavio on esillä kuvassa 25. Ohjauslohkon toiminnan mallintamiseksi lohkosta 
koodattiin VerilogA-malli, jota käytettiin simuloinneissa ajurina analogialohkolle. 
VerilogA-koodit ovat liitteillä 2 ja 3. 
 

ProcessMonitorDigital

Counter

enaCounter

ckRef

ConfigRegsControl Bus ConfigSignalsToAnalog

ControlUnit

oscFromAnalog

 
Kuva 25. Digitaalilohkon lohkokaavio. 

 
Digitaalisen ohjauslohkon toiminta perustuu kontrollilohkoon (ControlUnit), jonka 

asetukset ovat säädettävissä ohjausväylään (Control Bus) kytkettyjen rekisterien 
(ConfigRegs) kautta. Digitaalilohkoon tulevaa referenssikellosignaalia (ckRef) 
käytetään oskillointitaajuuden laskennassa. Taajuuden laskenta tapahtuu 
taajuuslaskurilohkossa (Counter).  

Kontrollilohko ohjaa taajuuslaskurin toimintaa ja analogialohkon ohjaussignaaleja. 
Kontrollilohko käynnistää mitattavan oskillaattorin ja asettaa sen oskillointisignaalin 
analogialohkon lähtöön, joka on kytketty digitaalilohkon taajuuslaskuriin. 
Kontrollilohko ajoittaa referenssikellon avulla mittauksen ja tallentaa taajuuslaskurin 
lukeman oskillaattorikohtaiseen rekisteriin, josta arvo voidaan käydä lukemassa 
ohjausväylän kautta. 

Taajuuslaskurin oskillointitaajuuden laskenta suoritetaan laskemalla 
oskillointisignaalin pulssien lukumäärä ennalta määritetyn ajan aikana, jolloin laskurin 
lukemasta saadaan oskillaattorin oskillointitaajuus laskettua kaavalla 

 

 𝑓𝑓 = 𝑁𝑁counter ∙ 2𝑁𝑁dividers

𝑡𝑡meas
, (33)  

 
missä 𝑁𝑁counter on taajuuslaskurin lukema, 𝑁𝑁dividers on käytettyjen taajuusjakajien 
lukumäärä ja 𝑡𝑡meas on mittaukseen käytetty aika. Mittaukseen käytetty aika voidaan 
laskea kaavalla 
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 𝑡meas =
1

𝑓𝑐𝑘𝑅𝑒𝑓
∙ 𝑁cycles , (34)  

 

missä 𝑓𝑐𝑘𝑅𝑒𝑓 on referenssikellotaajuus ja 𝑁cycles on mittaukseen käytettyjen 

kellosyklien lukumäärä. 

4.5. Toteutukseen vaikuttavat virhelähteet 

Prosessimonitorilohkon toimintaan vaikuttavia virhelähteitä ovat käyttöjännitteen 

vaihtelu, lämpötilan vaihtelu sekä käyttöjännitteen jännitehäviö johtimissa. Lisäksi 

digitaalilohkoon toteutetun taajuuslaskurin käyttö aiheuttaa mm. kvantisointivirhettä 

lopulliseen tulokseen. Vastuksen resistanssin ja kondensaattorin kapasitanssin 

monitoroinnissa aiheutuu komponenttien epäsovituksesta virhettä, vaikka käytössä 

olisi vertailuoskillaattoriin perustuva monitorointimenetelmä. 

Käyttöjännitteen vaihtelu aiheuttaa oskillaattoreiden oskillointitaajuuksiin 

muutoksia. Esimerkiksi käyttöjännitteen laskeminen pienentää transistorien lähteen ja 

nielun välistä jännite-eroa eli transistorien nieluvirta pienenee, mikä havaitaan 

oskillaattoreiden matalampina oskillointitaajuuksina. Ulkoisen käyttöjännitteen 

oletetaan pysyvän vakiona prosessimonitorilohkon käytön aikana. Käyttöjännitteen 

korkeataajuista vaihtelua pyrittiin minimoimaan lisäämällä käyttöjännitteen 

suodatuskondensaattoreita piirikuvion tyhjiin kohtiin.  

Käyttöjännitteen jännitehäviötä syntyy lohkon ulkoisen käyttöjännitteen ja 

oskillaattoreiden käyttöjännitteen välille johdotusten sisäisten resistanssien myötä. 

Jännitehäviön suuruuteen vaikuttaa lohkon käyttämän virran määrä. Käyttöjännitteen 

jännitehäviö 𝑉𝐼𝑅𝑑𝑟𝑜𝑝 noudattaa Ohmin lakia eli 

 

 𝑉𝐼𝑅𝑑𝑟𝑜𝑝 = 𝐼𝑅, (35)  

 

missä 𝐼 on lohkon käyttämä virta ja 𝑅 on käyttöjännitejohdotuksen resistanssi. 

Jännitehäviön vaikutusta voidaan vähentää käyttämällä tarpeeksi leveää johdotusta 

käyttöjännitelinjoissa. 

Lämpötilavaihtelu aiheuttaa oskillointitaajuuksiin muutoksia. PMOS- ja NMOS-

oskillaattoreiden taajuus kasvaa lämpötilan noustessa. Tämä johtuu biasoidun (tässä 

työssä transistorit olivat biasoitu niin että kynnysjännitteen laskeminen lämpötilan 

suhteen kasvatti nieluvirtaa) transistorin nieluvirran kasvusta, joka nopeuttaa 

seuraavan asteen transistorin hilakapasitanssin latausaikaa. Lämpötilan vaikutus 

muihin rengasoskillaattoreihin on päinvastainen eli oskillointitaajuus laskee 

lämpötilan noustessa. Tämä johtuu invertteriasteen viiveen kasvusta. 

Oskillaattoreiden taajuuksien mittaaminen digitaalilohkon laskurin avulla aiheuttaa 

mm. kvantisointivirhettä. Tätä virhettä voidaan pienentää pidentämällä laskurin 

mittausaikaa. Virheen vaikutus on myös riippuvainen mitattavan oskillointisignaalin 

taajuudesta. Suurempi taajuiselle signaalille virhe on pienempi. 

Resistanssin- ja kapasitanssin monitorointioskillaattoreiden tuloksiin aiheutuu 

virhettä, vaikka käytetään vertailuoskillaattorin tulosta parantamaan monitorointia. 

Teoriassa vakioiksi oletettuja arvoja ei todellisuudessa saada vakioiksi. Tämän vuoksi 

monitoroitavan komponentin aikavakio sekä vertailuoskillaattorin ja 

monitorointioskillaattorin taajuuksien suhde riippuvat myös vakoiksi oletettujen 

arvojen muutoksesta. Tätä vaikutusta voidaan kumota hyvällä suunnittelulla ja 
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mitoituksella eli mitoitetaan monitoroitava komponentti siten, että komponentin 

suhteellinen muutos on huomattavasti suurempi kuin virhettä aiheuttavan lähteen 

vaikutus.  
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5. SIMULOINNIT 

 

Prosessimonitorilohkon toiminnan varmentamiseksi suoritettiin aluksi simulointeja 

piirikaavion perusteella. Näin saatiin todettua prosessimonitorilohkon toiminnan 

korrelointi prosessia vastaan. Piirikaaviosimuloinnin tulokset olivat suuntaa-antavia, 

koska rengasoskillaattoreiden oskillointitaajuudet ovat riippuvaisia oskillaattoreiden 

toteutuksen parasiittisista kapasitansseista sekä johtimien resistansseista. Tarkemmat 

arvot saatiin simuloitua piirikuviosta ekstraktoitujen hajakapasitanssien 

ja -resistanssien kanssa.  

Simulaatioympäristönä käytettiin Cadence Virtuoso ADE XL -ympäristöä. 

Simuloinnit suoritettiin prosessikulmissa ja tilastollisella Monte Carlo -analyysillä. 

Monte Carlo -analyysi simuloitiin prosessi- ja hajontavaihtelujen (mismatch) kanssa 

tyypillisellä käyttöjännitteellä sekä tyypillisessä lämpötilassa. Korrelaatiot eli 

riippuvuudet oskillointitaajuuden ja mitattavan parametrin välillä muodostettiin Monte 

Carlo -analyysin tulosten perusteella. Simulointi oli hidasta oskillaattoreiden 

korkeiden taajuuksien ja piirin digitaalisen luonteen vuoksi. Tämä korostui erityisesti 

postlayout-simuloinneissa.  

Testipenkki koostui analogialohkosta ja kontrollilohkosta, joka oli 

VerilogA-koodina toteutettu. Kontrollilohko toimi simuloinneissa ajurina 

analogialohkolle. Analogialohkon simuloinnin nopeuttamiseksi 

prosessimonitorilohkon toiminnan varmentamissimulaatiot tehtiin simuloinneista 

mitatuilla taajuuksilla eli kontrollilohkon taajuuslaskurin arvoa ei käytetty 

simuloinneissa. Simuloinnin nopeutuminen johtui lyhentyneestä simulointiajasta, 

koska analogialohkon lähtösignaalin taajuuden mittaukseen testipenkkiympäristössä 

ei tarvitse simuloida kuin pari jaksoa oskillointisignaalia. Valmiin piirin 

ohjelmistopohjaisessa mittauksessa ei taajuutta voida mitata suoraan, vaan on 

käytettävä digitaalilohkon taajuuslaskuria. Taajuuslaskurin käyttäminen vaatii 

riittävän pitkää mittausaikaa mittavirheen pienentämiseksi niin ettei se aiheuta 

merkittävää virhettä. 

 

5.1. Korrelaatio 

Parametrien välistä riippuvuutta voidaan havainnollistaa korrelaatiokuvaajilla ja 

korrelaatiokertoimella. Menetelmä sopii lineaarisen riippuvuuden arviointiin. 

Korrelaatiokuvaaja muodostetaan (x,y) lukuparien pohjalta. Korrelaatiokuvaajaa 

tulkitaan lukuparien muodostaman pistekuvion perusteella. Pistejoukolle voidaan 

laskea korrelaatiokerroin, joka kuvaa muuttujien välistä riippuvuutta. 

Korrelaatiokerroin saa arvoja väliltä [-1,1], joista arvot -1 ja 1 kuvaavat täydellistä 

riippuvuutta ja korrelaatiokertoimen arvo 0 kuvaa toisistaan riippumatonta tilannetta. 

Korrelaatiokertoimen itseisarvoa 0,7 voidaan pitää raja-arvona lineaariselle 

riippuvuudelle. Kuvassa 26 on havainnollistettu korrelaatiokuvaajia ja niiden 

korrelaatiokerrointa (r-luku). 
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Kuva 26. Korrelaatiokuvaajien ja r-lukujen yhteys. 

 
Korrelaatiota kuvaamaan käytettyä korrelaatiokertoimen (𝑟𝑟) arvo voidaan määritellä 
Pearsonin menetelmällä 

 

 𝑟𝑟 =
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 (𝑦𝑦𝑖𝑖 − �̅�𝑦)
𝑛𝑛𝑠𝑠𝑥𝑥𝑠𝑠𝑦𝑦

, (36)  

 
missä 𝑛𝑛 on lukuparien 𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖 lukumäärä, 𝑠𝑠𝑥𝑥, 𝑠𝑠𝑦𝑦 ovat muuttujien keskihajonnat ja �̅�𝑥, �̅�𝑦 
ovat muuttujien keskiarvot. 
 

5.2. Korrelaatio komponenttiparametreille 

Korrelaatiosimuloinnit suoritettiin Monte Carlo -analyysillä. Monte Carlo -simulointi 
tehtiin piirikaaviolle ja piirikuviosta ekstraktoidulle kytkentälistalle, joka sisältää 
parasiittiset resistanssit ja kapasitanssit. Monte Carlo -analyysiä ajettiin 500 
simulaatiokierrosta molemmilla kerroilla. Postlayout-korrelaatiosimuloinnissa 
ainoastaan oskillaattorilohkot ekstraktoitiin simuloinnin nopeuttamiseksi. Pelkkien 
oskillaattorilohkojen ekstraktointi oli riittävä, koska oskillaattorilohkojen jälkeiset 
lohkot aiheuttavat oskillointisignaalille vain etenemisviivettä, jolla ei ole merkitystä 
oskillointitaajuuden pysyessä samana. 

Monte Carlo -simulointi sisälsi sekä DC-toimintapistesimulaation että 
transienttisimulaation. Kummatkin simulaatiot ajettiin samoissa olosuhteissa eli 
jokaisella simulaatiokierroksella kumpikin simulaatio suoritettiin. DC-simulaatiosta 
mitattiin monitoroitavien parametrien arvot, joista saatiin (x,y) pisteparin x:n arvo 
korrelaatiokuvaajaa varten. Transienttisimuloinnista mitattiin oskillaattoreiden 
oskillointitaajuudet, jotka vastaavat korrelaatiokuvaajan (x,y) pisteparin y:n arvoa. 
Simulointikierrosten pistepareista (x,y) muodostetiin pistejoukko eli 
korrelaatiokuvaaja, jolle laskettiin korrelaatiokertoimen neliöarvo. 

Korrelaatiosimulaatioiden tulokset vietiin simulaattorista Excel-
taulukkolaskentaohjelmaan, jossa tulokset käsiteltiin. Excel-ohjelmalla piirrettiin 
korrelaatiokuvaajat ja laskettiin niiden korrelaatiokertoimen neliöarvot (r2). Tässä 
työssä tulosten tarkastelussa voidaan korrelaatiokertoimen neliön arvoa 0,5 pitää raja-
arvona lineaariselle riippuvuudelle. 
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5.2.1. PMOS-transistorin parametrit 

PMOS-transistorin komponenttiparametrien korrelaatiokuvaajat muodostettiin 

komponenttiparametrin arvosta ja PMOS-oskillaattorin oskillointitaajuudesta. 

Korrelaatiota simuloitiin käytetyn prosessin PMOS-transistorimallin parametreihin, 

joita ovat nieluvirta, kynnysjännite ja transkonduktanssi. Parametrien arvot 

tallennettiin simulaatiosta expression-lausekkeilla. Simuloinneissa käytetyt 

expression-lausekkeet PMOS-transistorin parametrien ja PMOS-oskillaattorin 

oskillointitaajuuden mittaamiseen ovat taulukoituna piirikaaviolle kuvassa 27 ja 

piirikuviolle kuvassa 28. PMOS-transistorin parametrien arvot ovat PMOS-

oskillaattorin invertteriasteen biasoidun PMOS-transistorin arvoja.  

 

 
Kuva 27. Piirikaaviosimuloinnin PMOS:n expression-lausekkeet. 

  

 
Kuva 28. Piirikuviosimuloinnin PMOS:n expression-lausekkeet. 

 

Piirikaaviosimuloinneissa käytettiin kondensaattoria mallintamaan invertteriasteen 

näkemää parasiittista kuormakapasitanssia. Tämän vuoksi PMOS-oskillaattorin 

piirikaaviosta (sch) ja piirikuviosta (lay) simuloidut korrelaatiokuvaajat asettuvat lähes 

samaan kohtaan.  

PMOS-transistorin nieluvirran Ids:n pysyminen saturaatioalueella tarkistettiin 

jokaisella simulaatiokerralla erillisellä lausekkeella. Korrelaatiokuvaajien 

ja -kertoimien perusteella PMOS-oskillaattorin ja PMOS-transistorin nieluvirran 

välillä oli hyvä positiivinen korrelaatio. PMOS-oskillaattorin korrelaatiokuvaajat 

ja -kertoimet PMOS-transistorin nieluvirran kanssa ovat esitettynä kuvassa 29.  

 

    
Kuva 29. Korrelaatio PMOS-transistorin nieluvirtaan. 
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PMOS-oskillaattorin korrelaatiokuvaajat ja -kertoimet PMOS-transistorin 

kynnysjännitteen kanssa ovat esitettynä kuvassa 30. Korrelaatiokuvaajien 

ja -kertomien perusteella PMOS-oskillaattorin ja PMOS-transistorin kynnysjännitteen 

välillä oli hyvä negatiivinen korrelaatio. Kynnysjännitteen korrelaatiokertoimen arvo 

jäi kuitenkin huonommaksi kuin nieluvirran korrelaatiokertoimen arvo. 

 

  
Kuva 30. Korrelaatio PMOS-transistorin kynnysjännitteeseen. 

 

Transkonduktanssin suhteen korrelaatiokerroin oli paras PMOS-parametrien 

mittauksessa. Korrelaatiokuvaajien ja -kertomien perusteella PMOS-oskillaattorin ja 

PMOS-transistorin transkonduktanssin välillä oli hyvä positiivinen korrelaatio. 

PMOS-transistorin transkonduktanssin ja PMOS-oskillaattorin korrelaatiokuvaajat ja 

-kertoimet ovat esitettynä kuvassa 31.  

 

 
Kuva 31. Korrelaatio PMOS-transistorin transkonduktanssiin. 

 

PMOS-oskillaattorin oskillointitaajuus korreloi hyvin PMOS-transistorin 

parametrien kanssa. Korrelaatiokertoimen neliön arvot vaihtelivat 0,6 - 0,8 välillä. 

Korrelaatio säilyi lähes muuttumattomana piirikaavion ja piirikuvion välillä. 

Huomioitavaa oli piirikuviosimuloinnin hieman parempi korrelaatiokertoimen arvo 

jokaisen parametrin kohdalla. Piirikaavio- ja piirikuviosimulointien 

korrelaatiokuvaajien välille ei kuitenkaan syntynyt merkittäviä eroja. 
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5.2.2. NMOS-transistorin parametrit 

NMOS-transistorin komponenttiparametrien korrelaatiokuvaajat muodostettiin 

komponenttiparametrin arvosta ja NMOS-oskillaattorin oskillointitaajuudesta. 

Korrelaatiota simuloitiin käytetyn prosessin NMOS-transistorimallin parametreihin, 

joita ovat nieluvirta, kynnysjännite ja transkonduktanssi. Parametrien arvot 

tallennettiin simulaatiosta expression-lausekkeilla. Simuloinneissa käytetyt 

expression-lausekkeet NMOS-transistorin parametrien ja NMOS-oskillaattorin 

oskillointitaajuuden mittaukseen ovat taulukoituna piirikaaviolle kuvassa 32 ja 

piirikuviolle kuvassa 33. NMOS-transistorin parametrien arvot ovat NMOS-

oskillaattorin invertteriasteen biasoidulta NMOS-transistorilta mitattuja. 

 

 
Kuva 32. Piirikaaviosimuloinnin NMOS:n expression-lausekkeet. 

 

 
Kuva 33. Piirikuviosimuloinnin NMOS:n expression-lausekkeet.  

 

Piirikaaviosimuloinneissa käytettiin kondensaattoria mallintamaan invertteriasteen 

näkemää kuormakapasitanssia. Tämän vuoksi NMOS-oskillaattorin piirikaaviosta ja 

piirikuviosta simuloidut korrelaatiokuvaajat asettuvat myös samaan kohtaan kuten 

myös PMOS-oskillaattorin kohdalla kävi.  

NMOS-oskillaattorin korrelaatiokuvaajat ja -kertoimet NMOS-transistorin 

nieluvirtaan ovat kuvassa 34. NMOS-transistorin nieluvirran Ids:n pysyminen 

saturaatioalueella tarkistettiin jokaisella simulaatiokerralla erillisellä lausekkeella. 

Korrelaatiokuvaajien ja -kertoimien arvon perusteella oskillointitaajuuden ja 

nieluvirran välillä on positiivinen lineaarinen riippuvuus.  

 

 
Kuva 34. Korrelaatio NMOS-transistorin nieluvirtaan. 
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NMOS-oskillaattorin korrelaatiokuvaajat ja -kertoimet NMOS-transistorin 

kynnysjännitteeseen ovat kuvassa 35. NMOS-transistorin kynnysjännitteen 

korrelaatio jäi huonommaksi kuin PMOS-transistorin kynnysjännitteen korrelaatio. 

Piirikaaviosimuloinnin korrelaatiokertoimen neliön arvo oli 0,4643, joka jäi hieman 

alle lineaariselle riippuvuudelle asetettua rajaa. Piirikuviosimuloinnissa 

korrelaatiokertoimen neliön arvo oli 0,504, joka ylitti lineaarisen riippuvuuden rajan. 

Korrelaatiokuvaajien ja -kertoimien perusteella voidaan sanoa, että NMOS-

oskillaattorin oskillointitaajuuden ja NMOS-transistorin kynnysjännitteen välillä on 

negatiivinen korrelaatio.  

 

 
Kuva 35. Korrelaatio NMOS-transistorin kynnysjännitteeseen. 

 

NMOS-oskillaattorin korrelaatiokuvaajat ja -kertoimet NMOS-transistorin 

transkonduktanssin suhteen ovat kuvassa 36. NMOS-oskillaattorin korrelaatio 

NMOS-transistorin transkonduktanssin kanssa oli paras tarkisteltavista NMOS-

transistorin parametreistä. NMOS-oskillaattorin oskillointitaajuuden ja NMOS-

transistorin transkonduktanssin välillä oli hyvä positiivinen korrelaatio. 

 

 
Kuva 36. Korrelaatio NMOS-transistorin transkonduktanssiin. 
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0,7 eli NMOS-oskillaattorin korrelaatio jäi huonommaksi kuin PMOS-oskillaattorin. 

Piirikuviosimulaatioiden korrelaatiokertoimien arvo oli myös NMOS-transistorin 

parametrien kohdalla hieman parempi kuin piirikaaviosimulointien. 

 

5.2.3. Vastuksen resistanssi 

Korrelaatio vastusoskillaattorin oskillointitaajuuden ja vastuksen resistanssin kanssa 

oli heikko, jonka vuoksi korrelaation parantamiseksi hyödynnettiin kappaleessa 3.2.1 

esitettyjä vertailuoskillaattoriin perustuvia menetelmiä, joissa vertailuoskillaattorina 

käytettiin LVT-oskillaattorin tulosta. Vertailutaajuusmenetelmän korrelaatiossa 

käytettiin x-akselina vastusoskillaattorin oskillointitaajuuden sijasta kappaleen 3.2.1 

kaavalla (17) laskettua vertailutaajuutta. Lisäksi korrelaatiota tarkisteltiin 

taajuussuhdemenetelmän avulla. Tällöin käytettiin LVT-oskillaattorin ja 

vastusoskillaattorin taajuuksien suhteellista arvoa perustuen kappaleen 3.2.1 kaavaan 

(21). 

Simuloinneissa käytetyt expression-lausekkeet vastusten resistanssien ja 

RPPOLY-, RNPOLY- ja LVT-oskillaattoreiden oskillointitaajuuksien laskemiseen 

ovat taulukoituna piirikaaviolle kuvaan 37 ja piirikuviolle kuvaan 38. Vastuksen 

resistanssin arvo mitattiin yhdestä invertteriasteeseen kytketystä vastuksesta. 

Vertailutaajuuksien freqRPPOLY’ ja freqRNPOLY’ laskukaavat ovat esitettynä 

taulukossa 2. 

 

 
Kuva 37. Piirikaaviosimuloinnin vastuksien expression-lausekkeet. 

 

 
Kuva 38. Piirikuviosimuloinnin vastuksien expression-lausekkeet. 

 

Taulukko 2. R-oskillaattoreiden vertailutaajuuksien määrittely 

Nimi Laskukaava 

freqRPPOLY’ (freqLVT × freqRPPOLY)/(freqLVT - freqRPPOLY) 

freqRNPOLY’ (freqLVT × freqRNPOLY)/(freqLVT - freqRNPOLY)  

 

RPPOLY-oskillaattorin korrelaatio resistanssin kanssa oli hyvä, kun käytettiin 

vertailuoskillaattoriin perustuvia menetelmiä. RPPOLY-oskillaattorin 

vertailutaajuuden korrelaatiokuvaajat ja -kertoimet ovat kuvassa 39 ja taajuussuhteen 

korrelaatiokuvaajat ja -kertoimet ovat kuvassa 40. RPPOLY-korrelaatiokuvaajien 

muodoissa ei ollut merkittäviä eroja piirikaavio- ja piirikuviosimulointien välillä. 

Vertailutaajuuden korrelaation korrelaatiokertoimen neliön arvo 0,86 oli selkeästi 

parempi kuin taajuussuhteen korrelaation korrelaatiokertoimen neliön arvo 0,65. 

Vertailutaajuuden ja RPPOLY-oskillaattorin vastuksen resistanssin välillä oli lähes 

täydellinen negatiivinen korrelaatio. 
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Kuva 39. Vertailutaajuuden korrelaatio RPPOLY-vastuksen resistanssiin. 

 

 
Kuva 40. Taajuussuhteen korrelaatio RPPOLY-vastuksen resistanssiin. 

 

RNPOLY-oskillaattorin korrelaatio resistanssin kanssa oli hyvä, kun käytettiin 

vertailuoskillaattoriin perustuvia menetelmiä. RNPOLY-vastuksen vertailutaajuuden 

korrelaatiokuvaajat ja -kertoimet ovat kuvassa 41 ja taajuussuhteen 

korrelaatiokuvaajat ja -kertoimet ovat kuvassa 42. Korrelaatiokertoimien arvot olivat 

samansuuruisia laskentatavasta riippumatta. Piirikaavion ja piirikuvion välinen 

korrelaatiokertoimen ero oli samansuuruinen kummallakin laskentatavalla. RNPOLY-

oskillaattorin taajuussuhteen korrelaatiokerroin oli parempi kuin RPPOLY-

oskillaattorilla. 
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Kuva 41. Vertailutaajuuden korrelaatio RNPOLY-vastuksen resistanssiin. 

 

 
Kuva 42. Taajuussuhteen korrelaatio RNPOLY-vastuksen resistanssiin. 

 

Korrelaatiosimulointien perusteella resistiivisesti hidastettu rengasoskillaattori 

soveltuu vastuksen resistanssin monitorointiin differentiaalisella mittausmenetelmällä 

eli vertailuoskillaattorin avulla. Korrelaatiokertoimen neliön arvo vaihteli välillä 0,7-

0,86, jota voidaan pitää hyvänä lineaarisena riippuvuutena. Kuvissa 39 ja 41 nähtävät 

piirikuvio- ja piirikaaviokorrelaatiokuvaajien sijaintierot johtuivat johdotuksesta 

aiheutuneiden hajakapasitanssien vuoksi kasvaneesta kuormakapasitanssista. 

 

5.2.4. Kondensaattorin kapasitanssi 

Kondensaattorin kapasitanssin korrelointi kondensaattoria monitoroivan oskillaattorin 

oskillointitaajuuden kanssa oli heikkoa. Korrelaation parantamiseksi kondensaattorin 

kapasitanssiin käytettiin kappaleen 3.2.2 vertailuoskillaattoriin perustuvia korrelaation 

parannusmenetelmiä. Vertailuoskillaattorina oli LVT-oskillaattori. 

Vertailutaajuusmenetelmällä laskettiin vertailuoskillaattorin avulla vertailutaajuus 

kappaleen 3.2.2 kaavalla (26), jota käytettiin alkuperäisen taajuuden tilalla 

korrelaatiokuvaajien ja -kertoimien määrityksessä. Lisäksi korrelaatiota tutkittiin 
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taajuussuhdemenetelmällä, joka perustui kappaleen 3.2.2 kaavan (27). Tämän 

perusteella vertailuoskillaattorin ja C-oskillaattorin taajuuksien suhdetta käytettiin 

korrelaatiokuvaajien ja -kertoimien määritykseen.  

Simuloinneissa käytetyt expression-lausekkeet kondensaattorien kapasitanssien ja 

MOMCAP-, NMOSCAP- ja LVT-oskillaattoreiden oskillointitaajuuksien 

laskemiseen ovat taulukoituna piirikaaviolle kuvaan 43 ja piirikuviolle kuvaan 44. 

Kondensaattorin kapasitanssi mitattiin yhdestä invertteriasteen lähtöön kytketystä 

kondensaattorista. Vertailutaajuuksien freqMOMCAP’ ja freqNMOSCAP’ 

laskukaavat ovat esitettynä taulukossa 3. 

 

 
Kuva 43. Piirikaaviosimuloinnin kondensaattorien expression-lausekkeet. 

 

 
Kuva 44. Piirikuviosimuloinnin kondensaattorien expression-lausekkeet. 

 

Taulukko 3. C-oskillaattoreiden vertailutaajuuksien määrittely 

Nimi Laskukaava 

freqMOMCAP’ (freqLVT × freqMOMCAP)/(freqLVT - freqMOMCAP) 

freqNMOSCAP’ (freqLVT × freqNMOSCAP)/(freqLVT - freqNMOSCAP) 

 

MOM-oskillaattori korreloi hyvin kondensaattorin kapasitanssin suhteen, kun 

käytettiin vertailuoskillaattoriin perustuvia korrelaation parannusmenetelmiä. MOM-

oskillaattorin vertailutaajuuden korrelaatio on kuvassa 45 ja taajuussuhteen korrelaatio 

on kuvassa 46. MOM-oskillaattorin vertailutaajuuden ja taajuussuhteen 

korrelaatiokuvaajien ja -kertoimien perusteella MOM-oskillaattori on lineaarisesti 

riippuvainen kondensaattorin kapasitanssin suhteen. Korrelaatiokertoimen neliön 

arvon 0,9 perusteella taajuussuhdemenetelmällä saatiin lähes täydellinen positiivinen 

korrelaatio kondensaattorin kapasitanssin kanssa.  

 

 
Kuva 45. Vertailutaajuuden korrelaatio MOMCAP-kondensaattorin kapasitanssiin. 
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Kuva 46. Taajuussuhteen korrelaatio MOMCAP-kondensaattorin kapasitanssiin. 

 

NMOSCAP-oskillaattorin korrelaatioon parantamisessa vertailutaajuusmenetelmä 

ei parantanut korrelaatiota toisin kuin taajuussuhdemenetelmä, jolla saatiin esille 

heikko korrelaatio NMOSCAP-oskillaattorin ja hilakondensaattorin kapasitanssin 

välille. NMOSCAP-oskillaattorin korrelaatiokuvaajat ja -kertoimet 

hilakondensaattorin kapasitanssin suhteen ovat esitettynä vertailutaajuuden avulla 

kuvassa 47 ja taajuussuhteen avulla kuvassa 48. Korrelaatiokuvaajien ja -kertoimien 

perusteella vertailutaajuuden ja kondensaattorin kapasitanssin välillä ei ole lineaarista 

riippuvuutta. Prosessivaihtelun hilakondensaattorin kapasitanssiin aiheuttaman 

muutoksen kumoaa invertteriasteen sisäisen resistanssin muutos, koska kummatkin 

ovat riippuvaisia samasta parametrista 𝐶𝑜𝑥. Taajuussuhteen korrelaatiokuvaajien 

ja -kertoimen perusteella havaitaan heikohko lineaarinen riippuvuus NMOSCAP-

oskillaattorin ja kondensaattorin kapasitanssin välillä. Heikko korrelointi johtuu 

parametrin 𝐶𝑜𝑥:n prosessivaihtelusta, koska hilakondensaattorin kapasitanssi ja 

kuormakapasitanssi ovat riippuvaisia samasta tekijästä. 

  

  
Kuva 47. Vertailutaajuuden korrelaatio NMOSCAP-kondensaattorin kapasitanssiin. 
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Kuva 48. Taajuussuhteen korrelaatio NMOSCAP-kondensaattorin kapasitanssiin. 

 

MOM-oskillaattorin korrelaatiosimulointien perusteella kapasitiivisesti 

kuormitettu rengasoskillaattori soveltuu kondensaattorin kapasitanssin monitorointiin 

differentiaalisella mittausmenetelmällä eli vertailuoskillaattorin avulla.  

Korrelaatiokuvaajien ja -kertoimien perusteella kondensaattorien kapasitanssin 

korreloinnin tarkasteluun sopii taajuussuhdemenetelmä paremmin kuin 

vertailutaajuusmenetelmä. Kuvissa 46 ja 48 näkyvät taajuussuhdemenetelmän 

piirikaavion ja piirikuvion korrelaatiokuvaajien sijaintierot selittyvät johdotuksen 

myötä kasvaneesta kuormakapasitanssista. 
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6. POHDINTA 

 

Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa prosessimonitorilohko, jonka 

ominaisuudet korreloisivat prosessivaihtelujen suhteen tavoitteiksi asetettujen 

komponenttiparametrien kanssa. Työn tavoitteet saavutettiin. Toteutetun 

prosessimonitorilohkon korrelointi todettiin piirikuvion perusteella tehdyllä Monte 

Carlo -simuloinnilla. 

Prosessimonitoritoteutuksia on olemassa useita. Yhteistä kaikille on taajuuteen 

perustuvat mittausmenetelmät. Prosessimonitorilohkon prosessisensoreiksi valittiin 

aiempien toteutusten perusteella rengasoskillaattoriin pohjautuvat ratkaisut. 

Kirjallisuudessa esitetyt aiemmat toteutukset ovat pitäneet sisällään 

analogiasuunnittelulla toteutetun laskurilohkon, jonka toteutus siirrettiin tässä työssä 

digitaaliseen ohjauslohkoon. 

Työn toteutuksessa käytetyn prosessin transistorien komponenttimalli on 

monimutkaisempi kuin MOSFET-transistorille kirjallisuudessa esitetyt peruskaavat, 

joiden perusteella MOSFET-transistorin parametrit nieluvirta, kynnysjännite ja 

transkonduktanssi ovat riippuvaisia toisistaan. Tällöin ei pystytä erottelemaan 

oskillaattorin korrelointia halutun parametrin suhteen. Kuitenkin käytetyn prosessin 

transistorimallilla voidaan tarkastella halutun transistoriparametrin korrelaatiota 

oskillointitaajuuden suhteen. Tämä nähdään esimerkiksi nieluvirran, kynnysjännitteen 

ja transkonduktanssin korrelaatiokertoimien selkeinä eroina. 

NMOS-oskillaattorin korrelointi komponenttiparametrien kanssa oli heikompi kuin 

PMOS-oskillaattorin korrelointi. NMOS-transistorin heikompi korrelaatio aiheutui 

osittain NMOS-transistorin mitoituksesta, jonka myötä kanavan pituus oli suurempi 

kuin PMOS-transistorilla. 

Vastusten ja kondensaattorien korrelaatiosimuloinneissa havaittiin tarvetta 

korrelaation parannukseen. Työssä käytetty korrelaationparannus toimi hyvin 

polyvastuksien ja MOM-kondensaattorin kohdalla. Parannettavaa jäi 

hilakondensaattorin kohdalle. Syynä NMOSCAP-oskillaattorin heikolle korrelaatiolle 

on hilakondensaattorin kapasitanssin ja invertteriasteen sisäisen resistanssin sekä 

kuormakapasitanssin riippuvuus saman parametrin 𝐶𝑜𝑥 muutoksista. 

Työssä prosessimonitorilohkon korrelointi varmistettiin simuloimalla. Fyysisesti 

toteutetun lohkon toiminta jäi vielä mittamaamatta laboratoriossa, IC-suunnittelu- ja 

toteutusvuon aikataulusta johtuen. Seuraava askel prosessimonitorilohkon toiminnan 

varmentamiseen on mitata oskillaattoreiden taajuudet valmistetuilta piireiltä, joiden 

prosessitieto on saatavilla. Jatkosuunnitelmissa on mitata tulokset testipiiriltä. 
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7. YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli toteuttaa prosessimonitorilohko komponenttiparametrien 

prosessivariaation mittaukseen integroidulta piiriltä. Työssä perehdyttiin tarkemmin 

prosessivariaatioiden huomioimiseen IC-suunnittelussa, CMOS-valmistusprosessin 

vaiheisiin ja prosessivariaatioiden havaitsemiseen IC-piiriltä käytettyihin 

rengasoskillaattorirakenteisiin. 

Prosessivaihtelu nykypäivän IC-tuotannossa aiheuttaa suuria vaihteluja 

valmistettujen piirien välille. Prosessivaihtelujen huomiointiin digitaalisten IC-piirien 

suunnittelussa on käytetty STA-menetelmää, ja analogisten piirien suunnitelussa 

kattavia Monte Carlo- ja prosessikulmasimulointeja eli piiri suunnitellaan toimimaan 

vaikeimmissakin prosessikulmissa. Prosessimonitori mahdollistaa toisenlaisen 

lähestymistavan, jolla voidaan optimoida piirin toimintapiste prosessivaihtelut 

huomioon ottaen. Työssä käydään läpi prosessivaihtelujen aiheutumista CMOS-

valmistusprosessin aikana. CMOS-valmistusprosessi sisältää monia vaiheita piikiekon 

valmistuksen jälkeen, kuten valmistusprosessiin kuuluvat lämpöoksidointi, 

fotolitografia, douppaus ja ioni-istutus vaiheet.  

Työssä perehdyttiin prosessivaihtelujen havainnoimiseen rengasoskillaattorin 

avulla. Rengasoskillaattorin herkistäminen halutulle komponenttiparametrille 

mahdollistaa parametrien mittauksen.  

Toteutettu prosessimonitorilohko sisältää sensorilohkon PMOS- ja NMOS-

transistorien ominaisuuksien havainnointiin sekä sensorilohkot vastuksen resistanssin 

ja kondensaattorin kapasitanssin mittaukseen. Prosessivaihtelun havainnoimiseen 

valittiin rengasoskillaattoreihin perustuvia sensorilohkoja. 

Monte Carlo -simuloinneilla varmistettiin prosessimonitorilohkon lähtötaajuuden 

korrelointi mitattavien komponenttiparametrien prosessivariaation suhteen. Monte 

Carlo -simuloinneista muodostettiin korrelaatiokuvaajat ja laskettiin niiden 

korrelaatiokertoimet, joiden avulla korrelointia tarkasteltiin tarkemmin.  

Prosessimonitorilohkon ominaisuudet saatiin korreloimaan hyvin PMOS- ja 

NMOS-transistorien parametrien sekä vastuksen resistanssin ja kondensaattorin 

kapasitanssin kanssa. Ainoastaan hilakondensaattorin kapasitanssin kohdalle jäi 

parannettavaa. Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin. 
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Liite 1. Prosessimonitorilohkon piirikuvio (Layout) 

 

 
Mitat (X: 160µm, Y: 150µm) 
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Liite 2. Digitaalilohkon VerilogA-koodi 
 
// VerilogA for TB_PROCESS_MONITOR,PROCESS_MONITOR_DIGITAL_CONTROL_UNIT, veriloga 

`include "constants.vams" 

`include "disciplines.vams" 
module PROCESS_MONITOR_DIGITAL_CONTROL_UNIT( ENA_RO_BIAS, ENA_PMOS, 

                ENA_NMOS, ENA_HVT, ENA_SVT, ENA_LVT, ENA_RPPOLY, 

                ENA_RNPOLY, ENA_MOMCAP, ENA_NMOSCAP, 
                OUTPUT_MUX_CONTROL, FREQUENCY_DIVIDER_CONTROL, 

                ARST, ENA_COUNTER 

); 
    output      ENA_RO_BIAS;  

    output      ENA_PMOS; 

    output      ENA_NMOS; 
    output      ENA_HVT; 

    output      ENA_SVT; 

    output      ENA_LVT; 
    output      ENA_RPPOLY; 

    output      ENA_RNPOLY; 

    output      ENA_MOMCAP; 
    output      ENA_NMOSCAP; 

    output      [2:0] OUTPUT_MUX_CONTROL; 

    output      [3:0] FREQUENCY_DIVIDER_CONTROL; 
    output      ARST; 

    output      ENA_COUNTER; 

  
    electrical  ENA_RO_BIAS;  

    electrical  ENA_PMOS; 

    electrical  ENA_NMOS; 
    electrical  ENA_HVT; 

    electrical  ENA_SVT; 

    electrical  ENA_LVT; 
    electrical  ENA_RPPOLY; 

    electrical  ENA_RNPOLY; 
    electrical  ENA_MOMCAP; 

    electrical  ENA_NMOSCAP; 

    electrical  [2:0] OUTPUT_MUX_CONTROL; 
    electrical  [3:0] FREQUENCY_DIVIDER_CONTROL; 

    electrical  ARST; 

    electrical  ENA_COUNTER; 
 

  parameter real voh_dig = 0.9; 

  parameter real voh = 1.26; 
  parameter real vth = 0.6; 

  parameter real vol = 0.0; 

  
  parameter real t_active = 100n; 

  parameter real t_step = t_active + 50n;   

  parameter real t_fall = 200p ;   
  parameter real t_rise = 200p ;  

  parameter real t_delay = 2p ; 

 
  integer ena[8:0]; 

  integer arst, ena_counter, ena_bias, i; 

  integer mux_ctrl[2:0]; 
  integer freq_div_ctrl[3:0]; 

 

  analog begin 
   

    @(initial_step("ac", "tran", "xf")) begin 

      arst = 0; 
      ena_counter = 0; 

      ena_bias = 0; 

          
      mux_ctrl[0]=0; 

      mux_ctrl[1]=0; 

      mux_ctrl[2]=0; 
 

      freq_div_ctrl[0]=0; 

      freq_div_ctrl[1]=0; 
      freq_div_ctrl[2]=0; 

      freq_div_ctrl[3]=0; 

    end  
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    @(initial_step("dc")) begin 

      ena_bias = 1; 

      ena[0] = 1; 

      ena[1] = 1; 
 

      mux_ctrl[0]=0; 

      mux_ctrl[1]=0; 
      mux_ctrl[2]=0; 

 

      freq_div_ctrl[0]=0; 
      freq_div_ctrl[1]=0; 

      freq_div_ctrl[2]=0; 

      freq_div_ctrl[3]=0; 
    end 

    //-- Run all oscillators once. 

    @(timer(40n)) begin            //Enable RingOsc bias for PMOS 
      ena_bias = 1; 

    end  

 
    @(timer(t_step + 70n)) begin   //Disable RingOsc bias 

      ena_bias = 0; 

    end  
 

    @(timer(t_step + 80n)) begin   //Enable RingOsc bias for NMOS 

      ena_bias = 1; 
    end 

 

    @(timer(t_step*2 + 70n)) begin //Disable RingOsc bias 
      ena_bias = 0; 

    end  

 
    generate i (0,8) begin             // Loop for running each oscillator once. 

      @(timer(90n + t_step*i)) begin   // Configuring output selection 
        arst = 1; 

        freq_div_ctrl[0]=0; 

        freq_div_ctrl[1]=0; 
        freq_div_ctrl[2]=0; 

        freq_div_ctrl[3]=0; 

        if(i==2 || i==4 || i==6 || i==8) begin 
          mux_ctrl[0]=1; 

        end 

        if(i== 3 || i==4 || i==7 || i==8) begin 

          mux_ctrl[1]=1; 

        end 

        if(i>4) begin 
           mux_ctrl[2]=1; 

          end 

        end 
  

      @(timer(100n + t_step*i)) begin  

        arst = 0; 
        ena[i] = 1;                         //Enable oscillation 

        ena_counter = 1;                    //Enable measurement 

      end 
      @(timer(100n + t_active + t_step*i)) begin  //Disable measurement 

        ena_counter = 0;                          //Disable measurement 

        ena[i] = 0;                               //Disable oscillation 
      end 

 

      @(timer(100n + t_active + 10n + t_step*i)) begin    //OutputMux configuration and reseting frequency divider by setting all 
bypass ON 

        freq_div_ctrl[0]=1; 

        freq_div_ctrl[1]=1; 
        freq_div_ctrl[2]=1; 

        freq_div_ctrl[3]=1; 

        mux_ctrl[0]=0; 
        mux_ctrl[1]=0; 

        mux_ctrl[2]=0; 

      end 
    end 

 

   V(ENA_RO_BIAS) <+ transition(voh_dig*ena_bias,t_delay,t_rise,t_fall); 
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   V(ENA_PMOS)    <+ transition(voh_dig*ena[0],t_delay,t_rise,t_fall); 

   V(ENA_NMOS)    <+ transition(voh_dig*ena[1],t_delay,t_rise,t_fall); 

   V(ENA_HVT)     <+ transition(voh_dig*ena[2],t_delay,t_rise,t_fall); 

   V(ENA_SVT)     <+ transition(voh_dig*ena[3],t_delay,t_rise,t_fall); 

   V(ENA_LVT)     <+ transition(voh_dig*ena[4],t_delay,t_rise,t_fall); 
   V(ENA_RPPOLY)  <+ transition(voh_dig*ena[5],t_delay,t_rise,t_fall); 

   V(ENA_RNPOLY)  <+ transition(voh_dig*ena[6],t_delay,t_rise,t_fall); 

   V(ENA_MOMCAP)  <+ transition(voh_dig*ena[7],t_delay,t_rise,t_fall); 
   V(ENA_NMOSCAP) <+ transition(voh_dig*ena[8],t_delay,t_rise,t_fall); 

   V(ARST)        <+ transition(voh*arst,t_delay,t_rise,t_fall); 

   V(ENA_COUNTER) <+ transition(voh*ena_counter,t_delay,t_rise,t_fall); 
 

   generate i (2,0) begin 

     V(OUTPUT_MUX_CTRL[i]) <+ transition(voh_dig*mux_ctrl[i],t_delay,t_rise,t_fall); 
   end 

   generate i (3,0) begin 

     V(FREQUENCY_DIVIDER_CONTROL[i]) <+ transition(voh_dig*(freq_div_ctrl[i]),t_delay,t_rise,t_fall); 
   end 

  end 

endmodule 
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Liite 3. Digitaalilohkon taajuuslaskurin VerilogA-koodi 
 
// VerilogA for TB_PROCESS_MONITOR, PROCESS_MONITOR_DIGITAL_COUNTER, veriloga 

`include "constants.vams" 

`include "disciplines.vams" 
module PROCESS_MONITOR_DIGITAL_COUNTER(COUNTER, OSC_100M, ENA_COUNTER, ARST); 

  output COUNTER; 

  electrical COUNTER; 
 

  input OSC_100M; 

  input ENA_COUNTER; 
  input ARST_N; 

  electrical OSC_100M; 

  electrical ENA_COUNTER; 
  electrical ARST_N; 

  parameter real vth = 0.6; 

  integer counter; 
 

analog begin 

 
   @(initial_step) begin 

     counter = 0; 

   end 
    

   @(cross(V(ARST)-vth, +1)) begin 

     counter = 0; 
   end 

 

   @(cross(V(OSC_100M)-vth, +1)) begin 
     if(V(ENA_COUNTER) > vth) begin 

       counter = counter + 1; 

     end 
   end 

 
   V(COUNTER) <+ counter; 

 

end 
endmodule 

 


