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1. JOHDANTO

CCD-piirit (charge-coupled devices) ja BBD-piirit (bucket-brigade 
devices) muodostavat varaussiirtopiirien (charge transfer devices, 
CTD-piirit) ryhmän, joiden toiminta perustuu erillisten varaus- 
pakettien siirtoon joko puolijohteen pinnalla tai hiukan syvem
mällä puolijohteessa. Varaussiirtopiirien avulla voidaan va- 
rausmuodossa varastoida, siirtää, viivästää tai suodattaa säh
köisesti tai optisesti aikaansaatuja analogia- tai digitaalisig- 
naaleja.

Ensimmäiset tiedot valmistetuista, integroiduista BBD-piireistä 
julkaisiin vuonna 1967 /1/ ja CCD-piireistä vuonna 1970 /2/. 
BBD-piireissä siirrettävä varaus varastoidaan enemmistövarauk- 
senkuljettajina tätä tarkoitusta varten puolijohteeseen seos- 
tettuihin alueisiin ja varausta siirretään puolijohteen pinnal
la ns. kytkinkomponenttien avulla seostetusta alueesta toiseen. 
Aluksi BBD-piirejä valmistettiin bipolaariteknologiällä mutta 
myöhemmin myös MOS-teknologia11a /3/.

CCD-piirit ovat MOS-teknologiaan perustuvia varaus siirtopiire
jä, joissa varausta säilytetään sopivien elektrodijännitteiden 
aiheuttamissa potentiaalikuopissa. Nämä potentiaalikuopat 
voivat muodostua puolijohteen pinnalle, jolloin on kyseessä 
pintakanavarakenteinen CCD-piiri (surface-channel charge- 
coupled-device, SCCD-piiri), tai puolijohteen pinnalle epitak-
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tisesti kasvatettuun ja/tai ioni-istutettuun, haudattuun ka
navaan , jolloin on kyseessä haudatun kanavan CCD-rakenne 
(buried-channel charge-coupled-device tai bulk-channel- 
charge-coupled-device , BCCD-piiri). Varauksen siirtymis
tä ohjataan CCD-piireissä elektrodijännitteiden, kellopuls- 
sien, avulla.

MOS-TEKNOLOG I A В IPOLAARI TEKNOLOGI A

Kuva 1. Varaussiirtorakenteet ja niiden valmistusteknologiat /4/.

Vaikka*varaussiirtopiireistä BBD-piirirakenne onkin tunnettu 
kauemmin, on CCD-rakenne käytetympi piiriratkaisu sen tarjoaman 
suuremman pakkaustiheyden sekä parempien kohina- ja varaussiir- 
to-ominaisuuksiensa vuoksi /4/.

Tässä työssä tarkastellaan erilaisia CCD-piirirakenteita, nii
den ominaisuuksia ja sovellutusmahdollisuuksia. Työn tavoit-
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teenä on ollut valmistaa usempien CCD-piirisovelintusten pohjana 
oleva viivelinja ja mitata sen ominaisuudet prosessointimahdolli- 
suuksien testaamiseksi tulevia sovellutuksia silmälläpitäen.
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2. CCD-PIIRIRAKENTEET 

2.1 Yleistä

Pintakanavarakenteisen CCD-piirin toiminta perustuu metalli-eriste- 
puolijohderajapinnan ominaisuuksiin. Kuvassa 2 on poikkileikkaus 
metalli-eriste-puolijohderakenteesta, jossa metallina on alumiini, 
eristeenä piidioksidi ja puolijohteena n-tyyppinen pii.

Metalli

Tyhjennysalue
n-Si

SiC>2
Kanavan
rajoitus

(Щр пятmmmm в

Potentiaali

'l fSignaalivaraus |

Kuva 2. a) Poikkileikkaus metalli-eriste-puolijohderakenteesta ja
b) kaaviomainen esitys negatiivisen gate-jännitteen aiheut
tamasta potentiaalikuopasta, jossa on positiivinen varaus /5/

Metalli-eriste-puolijohderakenteen ominaisuuksia voidaan tarkastella 
käyttämällä hyväksi energiavyöesityksiä. Jos kuvassa 2 metalliin kyt
ketään positiivinen jännite puolijohteeseen nähden, puolijohteen johta 
vuus- ja valenssivyö taipuvat eriste-puolijohderajapinnassa alaspäin.
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Tämän vuoksi enemmistövarauksenkuljettajät (elektronit) kerääntyvät, 
akkumuloituvat, puolijohteen rajapintaan. Vastaavasti vähemmistöva- 
rauksenkuljettajät kaikkoavat rajapinnalta. Jos metallin ja puolijoh
teen välille kytketään negatiivinen jännite V, energiavyöt puolijoh
teessa taipuvat ylöspäin. Sitä pientä negatiivista jännitettä, joka

A n-Si

v>o
Ep -l—

EfEi
EV

Kuva 3. Energiavyöesitys metalli-eriste-puolijohderajapinnalle /6/.

n-tyyppisen puolijohteen ja metallin välille on kytkettävä, jotta puo
lijohteen energiavyöt olisivat pinnassa vaakasuorassa, kutsutaan 
flat-band jännitteksi V__. Jos jännite V £ V , vyöt taipuvat hieman 

ylöspäin ja enemmistövarauksenkuljettajät kaikkoavat eriste-puolijohde- 
rajapinnalta ja puolijohteeseen alkaa muodostua ns. tyhjennysalue. Jos 
V << V ß, muodostuu inversiolle otollinen tilanne, jolloin puolijohteen 
pinnalla on huomattava määrä vähemmistövarauksenkuljettajia, joiden mää
rää lisää terminen generaatio.
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Pintakanava-CCD-piirin siirtorakenne muodostuu useista metalli-eriste- 
puolijohderakenteista, MOS (metal-oxide-semiconductor) -kondensaatto
reista. Pintakanavarakenteisessa CCD-piirissä siirretään varauspaket- 
teja MOS-kondensaattorista toiseen kellopulssien avulla kuvan 4 esittä

mällä tavalla.

t = t4

Pl

P2

P3

l 23,4
H
t—,
r\
e---

'X \
U—
1 1
1 1 
"M

"A__________  \

— X----------  \—

(e) Aika
Kuva 4. Poikkileikkaus pintakanavarakenteisen CCD-piirin siirto-

osasta ja varauksen siirtymisestä kellopulssien avulla /5/.

Ensimmäiset toteutetut CCD-piirit olivat pintakanava-CCD-rakenteita. 
Koska tässä rakenteessa siirrettävät varaukset liikkuvat puolijohteen 
pinnalla, vaikuttavat pintatilat merkittävästi piirin varauksensiirto- 
tehokkuuteen ja kohinaominaisuuksiin. Pintatilat voidaan jakaa ns. no
peisiin ja kiinteisiin pintatiloihin. Eriste-puolijohderajapinnassa
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sijaitsevat nopeat pintatilat määräävät osaksi pintakanava CCD raken 
teen maksimisiirtotaajuuden. Kiinteät pintatilat sijaitsevat hiukan 
eristeen puolella. Lisäksi metalli-eriste-puolijohderakenteen ominai
suuksiin vaikuttavat ionisoituneet, säteilyn aiheuttamat loukkuuntumis- 
tilat ja eristeessä, SiO^—kerroksessa, liikkuvat ionit esimerkiksi 
Na+ -ionit, joiden määrä riippuu prosessoinnin puhtausasteesta.

Pintatilojen aiheuttamien haitallisten vaikutusten eliminoimiseksi on 
kehitetty haudatun kanavan CCD-rakenne, jossa siirrettävät varaukset 
liikkuvat hiukan puolijohteen pinnan alapuolella, puolijohteeseen 
epitaktisesti kasvatetussa ja/tai ioni-istutetussa haudatussa kanavas
sa. Tämä kanava on tavallisesti n. 1 ... 2 pm syvä. Koska haudatun 
kanavan syvyys vaikuttaa piirin siirtotehokkuuteen ja maksimisiirto
taa j uuteen , on kehitetty useita nopeudeltaan ja siirtotehokkuudeltaan 
tavanomaisia BCCD-rakenteitä parempia ns. peristalttisia CCD-rakentei- 
ta (peristaltie-charge-coupled-devices, PCCD-piirit), joissa tavalli
sesti kanava-alueelle epitaktisesti kasvatetun ja/tai ioni-istutetun 

kerroksen syvyys on n. 5 pm /7/.

CCD-piirejä valmistetaan sekä p- että n-tyyppiselie piisubstraatille. 
Nopeutta vaativiin sovellutuksiin substraatti tai sen pinnalle muodos
tettava epitaktisesti kasvatettava tai ioni-istutettava kerros valitaan 
siten, että siirrettävät varaukset ovat elektroneja, koska elektronien 

liikkuvuus on suurempi kuin aukkojen liikkuvuus. Myös GaAs-, Ge-,
InAs- ja PbTe -pohjaisia CCD-rakenteitä on valmistettu /5/, /8/.

CCD-elektrodimateriaaleina käytetään tavallisesti alumiinia, alumiini- 
yhdisteitä (Al-Si, Al-Cu) tai sopivasti seostettua monikiteistä piitä. 
Kokeita muiden metallien kuten molybdeenin ja kulta/nikkelikromin käy
töstä elektrodimateriaaleina on tehty CCD-erikoisrakenteitä varten. 
Kuva-anturisovellutuksissa on käytetty elektrodimateriaaleina optisella 
alueella valoa läpäiseviä materiaaleja, seostettua monikiteistä piitä, 
tinadioksidia ja johtavia polymeerejä. Siirtokanava-aluetta peittävänä 
ohuena, eristävänä kerroksena käytetään tavallisesti kuivaoksidoimalla 
kasvatettua piidioksidia (SiC>2), mutta kaksikerroksisten kanavaoksidira- 
kenteiden (SiO./Si^, SiC^/Al^) käyttö on yleistymässä /4/.
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S¡02 p- Si

Si О 2 n-Si p-Si

‘■УЛ'ЛЧЧЧУУ^

Si02 n-Si p-Si

Si02

Kuva 5. Kaaviomaiset seostusprofiilit ja potentiaa1ikuopan muodos
tuminen (a) pintakanava-CCD-rakenteessa, (b) haudatun kana
van CCD-rakenteessa ja (c) peristalttisessa CCD-rakenteessa, 
kun substraattina on p-tyyppinen pii /5/.

Toimintansa puolesta CCD-piiri voidaan jakaa kolmeen osaan : tulopiiriin, 
siirto-osaan ja lähtöpiiriin. Tulopiirin avulla piirin siirto-osan al
kuun aikaansaadaan siirrettävä varausmäärä, joka CCD-piirien analogia- 
signaalin käsittelysovellutuksissa pyritään saamaan mahdollisimman suo
raan verrannolliseksi tulosignaaliin. Siirto-osa muodostuu tavalli
sesti yhdestä tai useammasta kanava-alueesta ja siirtoelektrodeista.
Sen tehtävänä on siirtää varauspaketteja tulo- ja lähtöpiirin välillä. 
Lisäksi siirto-osan avulla voidaan ottaa esimerkiksi signaalinkäsitte
ly sovellutuksissa näytteitä siirrettävistä varausmääristä. Digitaali- 
signaalien käsittelysovellutuksissa siirto-osaan voi sisältyä ns. re
genero intiasteitä, joiden tehtävänä on korjata siirrettävä varausmäärä
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ennalleen pitkien, useita satoja elektrodeja käsittävien siirto-osuuk
sien välillä. Lähtöpiirin tehtävänä on CCD-piirirakenteessa mahdollis
taa siirretyn varauksen ilmaisu tai jatkokäsittely. Seuraavassa tar
kastellaan CCD-piirin eri toiminnallisten osien toteuttamismahdollisuuk
sia ja niiden ominaisuuksia.

2.11 Siirtorakenteet

CCD-siirtorakenteita valmistetaan tavallisesti yksi-, kaksi-, kolmi- 
tai nelivaiheisina riippuen siitä, kuinka monta siirtoelektrodia kuu
luu yhteen ns. siirtoalkiooñ. Toteutettavan siirtorakenteen valintaan 

vaikuttavat siirtorakenteelta vaadittavat ominaisuudet ennen kaikkea 
varauksensiirtotehokkuus, kohinaominaisuudet sekä käytettävissä oleva 
valmistusteknologia.

Yksivaiheinen CCD-siirtorakenne on eräänlainen muunnos kaksivaiheisesta 
rakenteesta. Yksivaiheisella CCD-siirtorakenteella tarkoitetaan taval
lisesti rakennetta, jossa tarvitaan ainoastaan yksi ulkopuolinen 
kellopulssi varauksen siirtymisen aikaansaamiseksi. Tämä kello voi 
olla kytketty ainoastaan toiseen kellolinjaan, jolloin toiseen vaikut
taa pelkkä tasajännite, tai molempiin kellolinjoihin, jolloin toiseen 
kellolinjaan vaikuttaa tasajännitteen lisäksi kellopulssi. Koska yksi
vaiheisen CCD-siirtorakenteen varauksensiirtotehokkuus on pienempi 
kuin kolmivaiheisella siirtorakenteella,ei tämä rakenne ole yleisesti 
käytössä.

Kuvan 6 a) esittämä siirtorakenne voidaan toteuttaa siten, että kas
vatetaan aluksi n. 0,1 ym:n paksuinen kanavaoksidikerros, johon etsa
taan uria joka toisen siirtoelektrodin paikalle. Tämän jälkeen jat
ketaan kanavaoksidin kasvatusta siten, että etsatuille alueille kasvava 
Si02~kerros on n. 0,1 ym paksu. Tällöin koko kanavaoksidi vaihtelee 
porrasmaisesti n. 0,1 ym:stä 0,15 ym:iin, minkä jälkeen suoritetaan 
alumiinin höyrystys ja muotoilu. Kuvan 6 b) esittämässä siirtoraken- 
teessa on aluksi muodostettu edellä esitetyllä tavalla porrasmainen
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Siirtoalkio

(о)

Kuva 6. Esimerkkejä yksivaiheisista CCD-siirtorakenteista: a) kahden 
eri kanavaoksidipaksuuden ja ioni-istutettujen alueiden avul
la toteutettu siirtorakenne ja b) yksivaiheinen rakenne, jos
sa toiseen vaiheeseen on lisätty tasajännite /5/.

kanavaoksidi, jonka päälle on CVD-menetelmällä kasvatettu monikiteistä 
piitä. Tämä kerros on muotoiltu valoiitografiatekniikkaa hyväksi käyt
täen siten, että joka toinen elektrodi muodostuu monikiteisestä piistä. 
Tämän jälkeen on jatkettu kanava-alueen SiO^-kerroksen kasvatusta, jol
loin monikiteistä piitä olevat siirtoelektrodit peittyvät SiO^-kerroksen 
alle. Toisen kerroksen siirtoelektrodien alumiini höyrystetään raken
teen päälle ja muotoillaan edelleen valoiitografiatekniikkaa hyväksi 
käyttäen. Tässä rakenteessa siirtoelektrodien välisen etäisyyden mää
rää alemman elektrodikerroksen päälle kasvatetun SiC^-kerroksen paksuus, 

joka on tavallisesti n. 0,1 Um.
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Käytännössä kaksi- ja kolmivaiheiset CCD-siirtorakenteet ovat käyte
tyimpiä niillä saavutetun hyvän varauksensiirtotehokkuuden ansiosta. 
Lisäksi kaksivaiheinen rakenne voidaan toteuttaa yksikerroksisen me
talloinnin avulla, koska kellolinjojen alituksia ei tarvita. Koirai
ta i useampivaiheisiä siirtorakenteitä on käytettävä haluttaessa määrä 
tä varauksen etenemissuunta, jos kaikki siirtoelektrodit sijaitsevat 
samalla tasolla. KoImi- tai useampivaiheisen rakenteen toteuttaminen 
vaatii kuitenkin ainakin yhden kellolinjan alituksen.

Siirtoalkio

(b)

Kuva 7. Esimerkkejä kaksivaiheisista CCD-siirtorakenteista:
(a) elektrodimateriaaleina alumiini ja monikiteinen pii,
(b) kahta kanavaoksidipaksuutta käyttävä siirtorakenne, jossa 
elektrodien väliset etäisyydet on saatu lyhyiksi käyttämällä 
kahta kanavaeristettä, Si02 ja SÍ3N4, sekä rakenteeseen sovel
tuvaa alumiinin höyrystystekniikkaa. (c) Kaksivaiheinen porras 
elektrodirakenne, jossa on käytetty hyväksi ns. varjohöyrystys 
menetelmää.
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Kuvan 7 a) kaksivaiheinen rakenne voidaan toteuttaa samoin kuin ku
van 6 b) rakenne kasvattamalla ensin monikiteistä piitä olevat elektro
dit, suojaamalla ne Si02-kerroksella ja höyrystämällä ylempi alumiini- 
elektrodikerros. Kuvan 7 b) rakenne on esimerkki ns. eristysetsausme- 
netelmän käytöstä /1/. Tässä menetelmässä kasvatetaan aluksi koko 
kanava-alueelle SiO^-kerros ja sen päälle jokin toinen eristävä, esim. 
Si^N^- tai a12°3 ~kerros* Tämän jälkeen etsataan päällimmäinen eris- 
tekerros pois joka toisen siirtoelektrodikerroksen kohdalta siten, että
myös osa Si N - tai A1„0„ -kerroksen alla olevasta piidioksidikerrok- 3 4 2 3
sesta etsaantuu. Kun substraatin pinnalle höyrystetään alumiinikerros, 
saadaan kuvan 7 b) esittämä siirtorakenne, jossa siirtoelektrodien vä
liset etäisyydet ovat tyypillisesti 0,3 ... 0,5 ym. Eristysetsausmene- 
telmän käyttö vaatii hyvää‘maskinkohdistustekniikkaa, Si02~materiaalin 
etsauksen hyvää tuntemusta sekä hallittua alumiinin höyrystystekniik- 

kaa.

Kuvassa 7 c) on esitetty kaksivaiheinen, porrasmainen siirtorakenne, 
joka on toteutettu ns. varjohöyrystysmenetelmällä. Tässä menetelmässä 
muodostetaan aluksi porrasmainen SiC^-kanavaeristysalue, minkä jälkeen 
alumiinin höyrystäminen suoritetaan substraattiin nähden viistosti si
ten, että Si02-kerroksessa olevat portaat estävät alumiinin höyrysty
misen kuvan 8 esittämällä tavalla.

Kuva 8. Poikkileikkaus varjohöyrystysmenetelmällä muodostetusta 
siirtoelektrodirakenteesta /36/.
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Tavallisesti varjohöyrystysmenetelmässä käytetty höyrystyskulma läh
teen ja substraatin välillä on 60° ... 70 . Yleisesti varjohöyrys- 

tysmenetelmällä aikaansaatu siirtoelektrodien välinen etäisyys 6 voi
daan laskea höyrystyskulman a ja portaiden välisen korkeuseron d avul

la.

6 = d-tanot ' '

Varjohöyrystysmenetelmällä voidaan luotettavasti valmistaa siirto- 
elektrodien etäisyyksiä 0,3 ... 0,5 ym, mutta menetelmän käyttö vaa

tii hyvää höyrystystekniikan hallintaa.

Eristysetsausmenetelmän j^.varjohöyrystystekniikan lisäksi on olemas
sa vielä kolmas menetelmä ns. varjoetsausmetallointi (lift-off) -mene
telmä, jonka avulla voidaan aikaansaada 0,5 ... 0,7 ym:n suuruisia 

elektrodien välisiä etäisyyksiä.

Varjoetsausmenetelmää käyttämällä voidaan luotettavasti valmistaa 
n. 0,5 ym:n suuruisia siirtoelektrodien etäisyyksiä. Menetelmän 
käyttö vaatii alumiinin yli etsautumisen hyvää hallintaa.

Kolmivaiheisia CCD-rakenteita voidaan toteuttaa tasorakenteina, jois
sa kaikki siirtoelektrodit sijaitsevat samalla tasolla, koska varauk
sen siirtymissuunta voidaan määrätä kellopulssien avulla. Kuvan 10 a) 
esittämä siirtorakenne on ensimmäinen julkaistu CCD-siirtorakenne /2/. 

Se on toteutettavissa käyttämällä tavanomaista MOS-teknologiaa. Valo- 
litografiatekniikalla voidaan elektrodien välisiksi etäisyyksiksi 
saada 2 ... 3 ym. Tässä rakenteessa siirtoelektrodien välisiä etäi
syyksiä voidaan pienentää ainoastaan käyttämällä tarkempia kohdistus- 
ja valotusmenetelmiä, elektronisuihku- tai röntgensädevaletusta. Ku
van 10 b) siirtorakenne on valmistettu siten, että elektrodimateriaa- 
li, monikiteinen pii, kasvatetaan kanavaeristeen pinnalle, minkä jäl
keen siirtoelektrodialueet muodostetaan seostamalla haluttuja alueita 
monikiteisestä piikerroksesta. Tässäkään rakenteessa ei päästä alle 

2 ym:n siirtoelektrodietäisyyksiin käyttämällä tavanomaista MOS- 
teknologiaa. Pieniä siirtoelektrodien välisiä etäisyyksiä voidaan 
valmistaa käyttämällä esimerkiksi kuvan 10 c) rakennetta. Tässä
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Substraatti

Substraatti

le)

(d)

mm

Rasisti

Ensimmäinen metallointi

Toinen metallointi

Kuva 9. Varjoetsausmenetelmä: a) kanavaoksidikerroksen päälle on 
höyrystetty alumiinikerros, jonka päälle levitetty valo- 
resisti jätetään suojaamaan joka toisen siirtoelektrodin 
aluetta. Tämän jälkeen etsataan alumiini pois niiltä 
alueilta, joita valoresisti ei enää suojaa. Etsausta jat
ketaan siten, että tapahtuu alle-etsaantumista b), minkä 
jälkeen suoritetaan toisen alumiinikerroksen höyrystys c) 
ja ylimääräisen alumiinin poisto d) /10/.
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Siirtoalkio

Kuva 10. Esimerkkejä kolmivaiheisista CCD-rakenteista: a) konven
tionaalinen tasorakenne, jossa siirtoelektrodimateriaali- 
na on alumiini, b) tasorakenne, jossa siirtoelektrodit 
ovat monikiteistä piitä, c) päällekkäinen elektrodiraken- 
ne, jossa elektrodimateriaalina on monikiteinen pii ja 
eri kerroksia eristävänä aineena piidioksidi /5/.
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rakenteessa käytetään yksi- tai kaksikerroksista kanavaoksidikerrosta 
(esimerkiksi Si02, SiC^-Si^, Si02~Al203) . Kanavaoksidikerroksen 
päälle muodostetaan ensimmäinen elektrodikerros joko monikiteisestä 
piistä tai alumiinista. Valolitografiatekniikkaa käyttämällä muo
toillaan siirtoelektrodilinja P1, jonka päälle kasvatetaan eristävä 
kerros esimerkiksi Sioista tai Al^rsta. Tämän jälkeen kasvatetaan 
kellolinjaa P2 varten kerros, jonka päälle muodostuu eristävä kerros 
ja muodostetaan viimeinen kellolinja P3 ja eristetään se. Kuvatussa 
rakenteessa siirtoelektrodien välisen etäisyyden määräävät eristeker- 
rosten paksuudet, jotka ovat tavallisesti 0,1 ... 0,3 ym. Edellä 
esitetty rakenne vaatii kolme siirtoelektrodikerroksen muodostamis- 
kertaa, jos jokainen elektrodikerros toteutetaan erikseen. Rakenne 
voidaan valmistaa myös kahdella höyrystyksellä tai kahdella monikitei— 
sen piin kasvatuksella. Sen toteuttaminen vaatii kuitenkin huolellis

ta maskisuunnittelua.

KoImi- ja nelivaiheisen CCD-siirtoelektrodirakenteen välillä ei ole 
yhtä suuria valmistusteknisiä eroja kuin yksi-, kaksi- ja kolmivaiheis 
ten siirtorakenteiden välillä. Ainoa ero kolmivaiheiseen rakenteeseen 
nähden on neljännen vaiheen alituksen järjestäminen piirin suunnittelu 
vaiheessa. KoImi- ja nelivaiheisen CCD-rakenteen suurimpana toiminta- 
erona on, että nelivaiheisen siirtorakenteen varauksenkäsittelykyky 
voi sopivalla ohjauksella olla kaksinkertainen verrattuna sellaisen 
kolmivaiheiseen siirtorakenteeseen, jossa elektrodipinta-ala on sama 
/5/. Lisäksi nelivaiheista siirtorakennetta voidaan käyttää myös 
kaksivaiheisena rakenteena kytkemällä kaksi vierekkäistä vaihetta 

yhteen.
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Siirtoalkio

Kuva 11. Nelivaiheisia CCD-siirtorakenteita : a) kaksikerroksinen 
alumiinimetallointi eristeenä SiC^-kerros, b) kaksiker
roksinen metallointi, alempi kerros monikiteistä piitä 
ja ylempi kerros alumiinia, eristeenä Si02-kerros ja 
c) kaksikerroksinen alumiinimetallointi eristeenä
A1203 /5/.

CCD-siirtorakenteen vaiheisuus vaikuttaa piirin tehonkulutukseen ja 
signaalin käsittelykykyyn. Jos siirrettävä varausmäärä on QSIG Ia 
slirtoelektrodeja ohjaava kellotaajuus f, voidaan siirtoalkion ku
luttamalle teholle P esittää lauseke /4/

p - "f ®sig'vp 1 3 ’

missä V :llä on merkitty viereisten siirtoelektrodien jännitteiden 
p

eroa siirtotilanteessa ja n :llä siirtoalkioon kuuluvien siirtoelektro 
dien määrää. Vaiheiden lisääminen lisää siis tehonkulutusta siirtoal
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kiota kohti, jos siirtotaajuus, siirrettävä varausmäärä ja siirto 
elektrodijännite pidetään samana.

CCD-siirtorakenteen varauksenkäsittelykykyyn vaikuttaa siirtoraken- 
teen geometristen mittojen lisäksi siirtorakenteen ajoitus ja kello- 
pulssien muoto. Suorakaidepulssien avulla on yleensä päästy parem
paan varauksensiirtotehokkuuteen kuin siniaallonmuotoisilla kellopuls- 
seilla. Kuvassa 12 on esitetty tavallisimmin käytettyjä ajoituksia 
eri siirtorakenteille.

Kellojakso
H----------------И

pi -Г I__________J I---
P2 1 I_____________ I

P3 1_____________ I I___________

(a)

PI I I_______________ I I---------

P2 I |_______________ i L

P3 __________ I I------------------------- Г

P4 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I I_ _ _ _ _ _ _ _ _
Ci>)

I

PI r

J

(c)

PI r~ ------------------<v

P2 Л r
(d)

PI г 1

P2 I !
(e)

Kuva 12. Ajoituskaavioita eri CCD-siirtorakenteille: a) kolmivai
heiselle CCD-rakenteelle, b), c) nelivaiheiselle siirto- 
rakenteella ja d), e) kaksivaiheiselle siirtorakenteelle 
/5/.
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Yleensä CCD-piirin ajoituksen järjestämisessä on otettava huomioon, 
että erityisesti siirtopulssien päällekkäisyys vaikuttaa piirin sig- 
naalikäsittelykykyyn. Esimerkiksi kuvien 12 c) ja d) esittämät 
ajoitukset ovat edullisempia kuin kuvien 12 b) ja e) ajoitukset neli- 
ja kaksivaiheisille siirtorakenteille.

Varauksen siirtämiseksi tarvittavien kellopulssien amplitudien suuruu
teen vaikuttavat kyseessä olevan pintakanava-CCD-piirin substraatti- ja 
elektrodimateriaalit, käytetyn kanavaoksidin paksuus sekä se CCD-piirin 
toiminnan kannalta välttämätön edellytys, että elektrodipulssin on 
kyettävä aikaansaamaan inversioalueen muodostuminen. Elektrodijänni
te V , jolla voimakas inversioalue muodostuu, voidaan laskea kaavasta T ___________

V = (ф '+T ms - C
f s
ox

«s4na1íb

OX
( 4 )

missä ф on metallin ja puolijohteen välinen työfunktioiden ero, Q
on eriste-puolijohderajapinnan pintavaraus pinta-alayksikköä kohti ja
C siirtoelektrodin muodostama oksidikapasitanssi pinta-alayksikköä 
ox
kohti ja

missä n. oni itseispuolijohtavan piin varauksenkuljettajien tiheys.

Taulukko,1. Tyypillisiä kynnysjännitteen VT arvoja n-tyyppiselle 
piisubstraatille.

Substraatti Gatemateriaali VT

n-Si (100) Alumiini -1,5 ... -3,5 V

n-Si (100) Monikiteinen pii 0,6 ... 0,9 V

n-Si dll) Alumiini -3,5 ... -5,0 V

n-Si (111) Monikiteinen pii -1,5 ... -2,5 V



20

Tavallisesti elektrodijännitteiden itseisarvot vaihtelevat 8 ... 20 V 
pintakanava-CCD-rakenteesta riippuen.

CCD-siirtorakenteen siirtotehokkuutteen vaikuttavat elektrodirakenteen 
ja ajoituksen lisäksi siirtokanavan muoto varauksen etenemissuuntaa 
vastaan kohtisuorassa suunnassa. Siirtokanavan muoto voidaan määrätä 
piirin valmistusvaiheessa neljällä eri menetelmällä: diffusoimalla 
tai ioni-istuttamalla kanavan rajoitusalue, käyttämällä erittäin pak
sua (n. 1,0 ... 1,5 ym) SiO^-kerrosta tai käyttämällä sopivaa sähkö
kenttää kanavan rajoitukseen. Yksinkertaisin menetelmä on paksun ok- 
sidikerroksen käyttö kuvan 13 mukaisesti, koska sen toteuttaminen ei 
vaadi ylimääräisiä pro se s sointivaiheitä.

Kuva 13. Poikkileikkaus CCD-siirtokanavasta, kun kanavanajoitukseen 
on käytetty paksua piidioksidikerrosta ja siirtoelektrodi- 
jännite on n. 10 V /11/.

Kuvasta 13 todetaan substraatin epäpuhtaustiheyden vaikuttavan huomat
tavasti pintapotentiaalin käyttäytymiseen kanavan rajoitusalueella. 
Lisäksi pintapotentiaali riippuu siirtoelektrodijännitteen suuruudes
ta, joka käytettäessä paksua SiO^-kerrosta kanavan rajoitukseen on 
valittava siten, että tyhjennysalueitä ei muodostu siirtokanavan ulko
puolelle. Paksun oksidikerroksen käyttäminen kanavarajoitusmenetelmänä 
soveltuu hyvin n-tyyppiselle piisubstraatille (111), jossa kynnysjän
nitteen VT arvo on n. -20 V, kun SiC^-kerroksen paksuus on n. 1 ym.
P-tyyppistä piisubstraattia käytettäessä kanavanrajoitusalue määrä
tään yleensä diffusoidun tai ioni-istutetun alueen avulla.
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RAJOITUSOIFFUUSIО
N»2.IXIOl7Cm"s
1.8 X IO'7 
l.l x IO17

5XI01*
1.7X10'*
4.5 x IO'5

Kuva 14. Pintapotentiaali diffusoidun kanavanrajoituksen tapauksessa 
elektrodijännitteen ollessa n. 10 V /11/.

Menetelmän käyttö vaatii yhden lisäprosessointivaiheen, mutta vaaditta- 
vat seostustiheydet ovat pieniä tavallisesti 10 ... 10 l/cm /11/.

Sähkökenttää kanavan rajoitukseen käytetään tavallisesti sellaisissa 
CCD-siirtorakenteissa, joissa siirtoelektrodimateriaali on monikiteis- 
tä piitä. Tällöin kanavaa ympäröivä rajoituselektrodi on mahdollista 
sijoittaa SiO^-kerroksen sisään, jotta se häiritsisi mahdollisimman 
vähän muun piirin toimintaa. Sähkökentän käyttö kanavanra joitukse ssa 
vaatii aina yhden ylimääräisen ulkopuolisen jännitteen, mutta tämä me
netelmä on ainoa, jossa kanavanra joitusta voidaan säätää piirin valmis 

tuksen jälkeen.

CCD-piirin siirtorakenteen ominaisuudet määräytyvät siirtorakenteen 
vaiheisuuden, käytetyn kanavanrajoitusmenetelmän, suunnittelusääntö

jen ja valmistusteknologian mukaisesti.

2.12 Tulopiirirakenteet

CCD-piirien tulopiirirakenteet voidaan jakaa virta- ja jännitetulora- 
kenteisiin sekä esivarausta hyväksi käyttäviin tulopiirirakenteisiin. 
Virta- ja jännitetulorakenteilla tarkoitetaan tulopiirejä, joissa tule
van signaalin on oltava virta- tai jännitemuodossa. Esivarausta hyväk
si käyttävissä tulopiireissä tulosignaalin on oltava jännitemuodossa.
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Yksinkertaisin CCD-piirin tulopiirirakenne on virran integrointiin pe
rustuva tulopiiri, joka muodostuu diffuusioalueesta ja MOS-kondensaat

torista kuvan 15 mukaisesti.

Kuva 15. Virtaintegrointiin perustuva tulomenetelmä ja sen toimin
ta /12/.

Tulosignaali on kytketty elektrodiin ja diffuusioon S vaikuttaa 
pulssimuotoinen jännite, joka saa diffuusion S ja substraatin välisen 
rajapinnan myötäsuuntäiseksi kellopulssin ajaksi. Tällöin siirto- 
elektrodin G2 alle virtaa myötäsuuntaisen rajapinnan ansiosta vähemmis- 
tövarauksenkuljettajia, joiden määrälle Qg voidaan esittää lauseke

ÖSIG
At

/ i dt ( 6 )

missä At :llä on merkitty kellopulssi ф kestoaikaa ja i:llä virtaa 
diffuusiosta S siirtoelektrodin G2 alla olevaan potentiaalikuoppaan. 
Virtaintegrointimenetelmä on tulomenetelmänä epälineaarinen ja sen 
toiminta vaatii diffuusioon S kytkettävältä jännitepulssilta stabii

liutta.

Virtaintegrointimenetelmää kehittyneempi on ns. jännitetulomenetelmä. 
Jännitetulomenetelmän avulla siirtokanavan alkuun aikaansaatava va- 

rausmäärä QSIG on

‘SIG AV (C + CJ s ox d
( 7 )

missä AV on tulosignaalin V. aiheuttama pintapotentiaalin muutos, s in
C on elektrodin G- alle jäävä SiO„-kerroksen kapasitanssi pinta-ala- 
ox ¿ ¿
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yksikköä kohti ja on tyhjennysalueen kapasitanssi pinta-alayksik
köä kohti. Varausmäärä QgIG ei ole aivan suoraan verrannollinen tulo- 
signaaliin, koska tyhjennysalueen kapasitanssi riippuu elektrodin 
jännitteestä, mutta lineaarisuus on kuitenkin parempi kuin virtainteg- 

rointimenetelmässä.

Kuva 16. a) Kaaviomainen kuva jännitetulomenetelmästä, b) poten-
tiaalikuopan täyttymisestä diffuusioon S vaikuttavan jän
nitteen Vs + Vin ansiosta ja c) ylimääräisen varauksen 
poistumisesta, kun elektrodin alla oleva potentiaali- 
kuoppa pienenee /12/.

Lisäksi virtaintegrointi- ja jännitetulomenetelmien kohinaominaisuuk- 
sissa on eroja. Virtaintegrointimenetelmän aiheuttama kohina on ns. 
raekohinaa, joka riippuu injektoitujen varaustenkuljettajien määrästä. 
Jännitetulomenetelmän aiheuttama kohina on pääasiassa termistä kohinaa. 
Sitä voidaan tarkastella ns. Nortonin vastinpiirin avulla. Tämän me
netelmän aiheuttama kohina riippuu siirtoelektrodin alle jäävästä 
kapasitanssista ts. tulopiirirakenteen dimensioista /4/.

Kohinaominaisuuksiltaan parhaimpina pidetään esivarattuja tulopiirira- 
kenteita. Niiden toiminta perustuu siihen, että tulosignaalin aiheut
tama potentiaa1ikuoppa esitäytetään varauksella, minkä jälkeen ylimää
rä varausta palautetaan tulodiffuusioon juuri ennen kuin varaus siir-
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tyy ensimmäisen siirtoelektrodin aiheuttamaan potentiaa1ikuoppaan. 
Näin saadaan mahdollisimman tarkka näyte tulosignaalista.

Г

Eräs esivarattu tulopiirirakenne ja sen toiminta /12/Kuva 17

Kuvan 17 tulopiirin avulla ensimmäisen siirtoelektrodin aiheuttamaan 

potentiaa1ikuoppaan voidaan aikaansaada varaus

missä C ja Cqx_2 ovat elektrodien G1 ja G2 alle jäävät SiC>2
-kapasitanssit pinta-alayksikköä kohti, VT1 ja VT2 naiden elektrodien
kynnysjännitteet, tulosignaali ja Qd tyhjennysalueen varaus. Kos
ka koko kanavan SiC>2-kerros kasvatetaan tavallisesti samalla kertaa,
ovat kapasitanssit ja Cox_2 yhtä suuret, jos elektrodit Gj ja
G2 ovat pinta-alaltaan yhtä suuret. Samoin ovat kynnysjännitteet
V ia V „ yhtä suuret. Tällöin 
Tl T2

( 9 )

eli siirrettävä varaus Qg][G on suoraan verrannollinen tulosignaalnn
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Lisäksi on huomattava, että täyttö- ja tyhjennysmenetelmässä siirrettä
vään varausmäärään eivät vaikuta kynnysjännitteiden suuruudet. Ylei
sesti esivaratut tulopiirit vaativat enemmän ulkoisia jännitelähteitä 
ja ohjauslogiikkaa kuin virtaintegrointimenetelmä ja jännitetulomene- 
telmä. Tarvittavaa ohjauslogiikkaa voidaan kuitenkin vähentää muodos
tamalla tulodiffuusion tarvitsema ohjauspulssi sopivasti kellopulssis-

■ ta ф.

rN*LT Vp

=s= Cox - 217
T wdÅ

, ф i
Tr TGi 04 I V}

V.r-V.

У//У

■ >

♦ It
L 1 vou* Un)

1

a) b)

Kuva 18. Esivarattuja tulopiirejä: a) esijännitteinen tulopiiri ja 
b) esijännitteinen tulopiiri, jossa on ns. kelluva dif
fuusio /12/.

Esivarattuja tulopiirirakenteita on kuvissa 17 ja 18 esitettyjen lisäk 

si kehitetty useita muitakin /12/, jotka kuitenkin vaativat enemmän 
ulkoista ohjausta kuin edellä esitetyt rakenteet. Päätavoitteena 
näissä rakenteissa on ollut pyrkiä aikaansaamaan varausmäärä, joka 
on suoraan verrannollinen tulosignaaliin ja riippumaton esimerkiksi 
rakenteen kynnysjännitteistä Esivaratuista tulopiirirakenteista 

vähäkohinaisin on kuvassa 17 esitetty rakenne.

Valittaessa pintakanava-CCD-piirin tulopiirirakennetta on otettava 
huomioon käytettävissä oleva valmistusteknologia, tulopiiriltä vaa 
dittavat kohinaominaisuudet sekä sovellutus, johon ko. CCD-piinra
kennetta valmistetaan.
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2.13 Lähtöpiirirakenteet

Tavallisimmin käytetyt CCD-piirien lähtöpiirirakenteet toimivat kellu
valla diffuusiolla (virtailmaisu) tai kelluvalla elektrodilla toteu
tetun vahvistimen avulla (jänniteilmaisu). Valittaessa lähtöpiirira 
kennetta toteutettavaan CCD-piiriin on otettava huomioon lähtöpiiriltä 
vaadittavat kohina- ja lineaarisuusominaisuudet sekä millainen kapasi- 
tiivinen kytkentä sallitaan siirtoelektrodipulssien ja ilmaistavan 

signaalin välille.

Yksinkertaisin lähtöpiirirakenne on virtailmaisuperiaatteella toimiva 

lähtöpiiri.

Фг Ф, VBC

9 ? ?
Gn-2 G *i-i Gs

Kuva 19. Kaaviomainen kuva virtailmaisuperiaatteella toimivasta 
lähtöpiiristä /12/.

Tämä lähtöpiirirakenne muodostuu diffuusioalueesta, johon vaikuttaa 
jännite siten, että diffuusioalueen ja substraatin välinen rajapinta 
on estosuuntainen. Varauspaketti tuodaan diffuusioon viimeisen siir- 
toelektrödin avulla, johon vaikuttaa tasajännite. Tämän lähtömenetel— 
män lineaarisuus- ja kohinaominaisuudet riippuvat ainoastaan kapasi
tanssista, joka liittyy lähtödiffuusioon, mutta menetelmä vaatii lisä- 
vahvistimen, joka voidaan integroida samalle piipalalle tai käyttää 
ulkopuolista vahvistinta. Tällöin myös vahvistimen lineaarisuus- 

ja kohinaominaisuudet on otettava huomioon.

Eräs yleisimmin käytettyjä CCD-lähtöpiirirakenteita on kelluvan diffuu
sion käyttöön perustuva lähtörakenne, jonka edellyttämä vahvistin, ta
vallisesti yksi MOS-transistori, on integroitu samalle piipalalle.
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Фп VRCSET

$'-гЩ i, A Cro = C, ♦ C2 ♦ Cd ♦ Cg
... W//Æ

Kuva 20. Kelluvan diffuusion käyttöön perustuva lähtöpiirirakenne /12/

Varaus tuodaan lähtödiffuusioon FD kellopulssin 4>n avulla. Tämä aiheut 
taa muutoksen vahvistavan MOS-transistorin gate-jännitteeseen ja vahvis 
tettu jännitteen muutos voidaan ilmaista vahvistavan transistorin 
drainilta tai sourcelta. Vahvistavan transistorin kynnysjännite asete
taan toisen transistorin avulla juuri ennen kuin varaus saapuu kellu
vaan diffuusioon. Tämä kynnysjännitteen asetustransistori muodostuu 
drain-diffuusiosta D, gate'sta ja source-diffuusiona toimii kelluva 
diffuusio FD. Gate-jännite voidaan säätää vahvistavalle transisto
rille sopivaksi jännitteen ^^gggrp avulla. Näin vahvistava transistori 
vahvistaa ainoastaan varauspaketin aiheuttaman todellisen muutoksen. 
Tavallisesti sekä vahvistava transistori että kynnysjännitteen asetus- 
transistori on integroitu samalle piipalalle CCD—rakenteen kanssa.

Kelluvaan diffuusioon saapuvan varauspaketin aiheuttama vahvistustran- 
sistorin ohjausjännitteen muutos riippuu paitsi varauspaketin
suuruudesta Qg myös kelluvaan diffuusioon liittyvistä kapasitans

seista cFD.

AV.OUT
SIG
'FD

( 10 )

missä

C = C. + C„ + C, + C FD 1 2 dx g ( H )

C ja C2 ovat n:nnen siirtoelektrodin ja asetusgaten sekä kelluvan
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diffuusion välisiä kapasitansseja. Chiliä on merkitty substraatin 
ja kelluvan diffuusion välistä tyhjennysalueen kapasitanssia ja 
C :llä vahvistustransistorin gatekapasitanssia. Kelluvan diffuusionghyväksikäyttöön perustuvia lähtöpiirirakenteita on toteutettu myös 
asetustransistoreilla, joilla on kaksi tai useampia gate-elektrodeja 
/12/.

а Ъ
Kuva 21. a) Lähtöpiirinä ja b) näytteenottopiirinä käytetyt kelluvan 

elektrodin käyttöön perustuvat rakenteet /12/.

Lähtöpiirinä käytetyssä kelluvan elektrodin rakenteessa elektrodit 
ja joihin vaikuttaa tasajännite, suojaavat lähtöjännitettä

kelloelektrodien aiheuttamalta kapasitiiviselta kytkennältä. Tässä 
rakenteessa

SIG
out 'dx

oxx
(C + C. + C ) (C, + c ) oxx ф g ф g

( 12 )

missä C on kelluvan elektrodin alle muodostuvan tyhjennysalueen kapa- d
sitanssi, C kelluvan elektrodin alla oleva oksidikapasitanssi, C oxx g
vahvistustransistorin gate-kapasitanssi ja Сф kelluvan elektrodin jän- 
nitesyötön aiheuttama kapasitanssi.

Kelluvan elektrodin käyttö lähtöpiirinä edellyttää joko kaksikerroksis 
ta metallointia tai alumiinin ja monikiteisen piin käyttöä elektrodi- 
materiaaleina samanaikaisesti. Rakenne on kuitenkin sopiva sellaisiin 
piiritoteutuksiin, joissa vaaditaan mahdollisimman pientä kapasitiivis 
ta kytkentää kelloelektrodien ja lähtevän signaalin välillä. Lisäksi 
on huomattava, että kelluvan elektrodin menetelmän avulla ei tuhota
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varauspakettia, vaan sen siirtämistä voidaan jatkaa edelleen. Tätä 
näytteenottomahdollisuutta käytetään hyväksi CCD-rakenteisissa suo- 
dattimissa.

Yleisimmin käytetty CCD-piirien lähtömenetelmä on kelluvan diffuusion 
käyttöön perustuva menetelmä, koska se voidaan toteuttaa käyttämällä 
tavanomaista MOS-teknologiaa ja yksinkertaista metallointia. Lisaksi 
kelluvan diffuusion käyttöön perustuva menetelmä on lineaarinen ja 
melko vähäkohinainen menetelmä, jossa eniten kohinaa aiheuttaa vahvis 
tustransistorin kynnysjännitteen asetus, mutta kohina voidaan minimoi 
da käyttämällä kynnysjännitteen asetuksessa sopivaa ajoitusta /12/.

2.2 Yleiset suunnittelusäännöt

Koska CCD-piirit valmistetaan tavallisesti käyttäen tavanomaista 
MOS-teknologiaa, pätevät MOS-teknologian suunnittelusäännöt myös 
CCD-piireille /13/, /14/, /15/. Luonnollisesti toteutettavan piiri
rakenteen ja mahdollisesti käytettävien, tavanomaisesta MOS-teknolo- 
giasta poikkeavien prosessointivaiheiden vaatimukset on otettava 
huomioon. Tavallisesti kirjallisuudessa esitetyt suunnittelusäännöt 
ovat ns. minimisääntöjä. Seuraavassa on esitetty yleisesti käytössä 
olevia CCD-piirien suunnittelusääntöjä, kun käytettävissä on konventio 
naalinen maskinpiirtomenetelmä ja valolitografiatekniikka.

CCD-rakenteiden suunnittelusääntöjen kehittyminen riippuu sekä mas- 
kinvalmistusmenetelmien että prosessointimenetelmien kehittymisestä. 
Käytettäessä tavanomaista valolitografiatekniikkaa voidaan päästä 
kohdistustarkkuuteen 2 ... 3 ym mutta suoralla elektronisuihkuvalotuk- 
sella jopa kohdistustarkkuuteen 0,1 pm. Suunnittelusääntöjen valinta 
riippuu yleensä käytettävissä olevasta laitteistosta, prosessoinnin 
vaImisasteesta ja maskinvalmistusmenetelmästä sekä toteutettavasta 

piirirakenteesta.
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Sääntö: Perustelut:

Source- ja drain-diffuusion väli
matka ^ 10 Um.

Source-drain-läpilyönti riippuu 
diffuusioalueiden etäisyydestä.

Gate-elektrodin leveys £ 10 Um, 
kun source- ja drain-diffuusion 
välimatka on 10 Um. Gate- 
elektrodin leveys on í 8 Um, kun 
source- ja drain-diffuusioiden 
välimatka > 10 Um.

Gate-elektrodin leveys määräytyy 
source- ja drain-diffuusioiden 
välimatkasta.

Diffuusioalueen leveys £ 8 Um. 
Ioni-istutetun alueen leveys 
> 4 um.

Liian kapeat diffuusiot aiheuttavat 
ylimääräistä resistanssia.

+Kontaktiaukkojen minimimitat p 
-diffuusioon 10 Um x 10 Um.tai
8 Um x 13 Um. Kontaktiaukkojen 
minimimitat alempaan, moniki- 
teistä piitä olevaan kerrokseen 
> 5 Um x 5 u™.

Kontaktiaukkojen suuruus määrää 
kontaktoinnin onnistumisen ja kon- 
taktiresistanssin.

Kontaktiaukkojen ympärillä ole
van diffuusioalueen leveys 
> 5 ym. Metalloinnin on ulotut
tava - 2,5 um kontaktiaukon ul
kopuolelle SiC>2-kerroksen päälle.

Kohdistuksen onnistumiseen liitty
viä vaatimuksia.

Monikiteistä piitä olevan johti
men leveys ^ 7 um. Yleissääntö
nä voidaan pitää, että metalli- 
johtimen leveyden määrää joh
dinta pitkin kulkevaksi suunni
teltu virta siten, että
1 mA/2,5 u™.

Liian kapeat johtimet aiheuttavat 
ylimääräistä resistanssia.

Monikitej.stä piitä olevien joh
timien välinen etäisyys ^ 5 um.
Metallijohtimien välinen etäisyys
Í 7 um.

Käyttämällä riittävää etäisyyttä 
metallijohtimien välillä pyritään 
välttämään oikosulkuja johtimien 
välillä.

Kanavanrajoitusdiffuusion leveys 
> 6 u™. Ioni-istuttamalla muo
dostetun kanavan rajoitusalueen 
leveys ^ 4 um.

Kohdistuksen onnistumiseen liitty
viä vaatimuksia.

Kontaktialueet piirin liittämi
seksi koteloon - 100 umx 100 um-

Piirin liittäminen koteloon vaatii 
tietyn pinta-alan metallointia pii
rissä.
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3. TOTEUTETTAVAKSI VALITTU CCD-PIIRIRAKENNE 

3.1 Käytettävissä oleva valmistusteknologia

VTT:n puolijohdelaboratorioon on vuosina 1975 ... 1977 rakennettu 
MOS-valmistuslinja /17/, jota käytettiin valitun CCD-piirirakenteen 
valmistukseen. Valmistuslinja muodostuu kolmesta eri huonetilasta, 
uunihuoneesta, puhtaasta tilasta ja testaushuoneesta. Käytettävissä 
olivat kaksi oksidointiuunia, kuiva- ja märkäoksidointeja varten, 
sintrausuuni metalloinnin lämpökäsittelyä varten sekä p -diffusointeja 
varten diffuusiouuni, jossa epäpuhtauslähteenä käytetään nestemäistä 
booritribromidia. Lisäksi metalloinnin suorittamista varten oli käy
tettävissä elektronitykkihöyrystin ja fotoresistitöitä varten spinne
ri, maskinkohdistin sekä tarvittavat kuivausuunit. Te staushuonee s sa 
sijaitsevia bondauslaitetta ja probemittausasemaa käytettiin valmis
tettujen CCD-piirien kotelointiin ja alustavaan testaukseen. Labo
ratoriossa oleva teknologia mahdollisti pintakanava-CCD-rakenteen val

mistuksen .

Koska käytettävissä oli ainoastaan p+-diffusointiin tarvittava lait

teisto, valittiin toteutettavan CCD-piirin substraattimateriaaliksi 
linjan käyntiinajossa jo käytössä ollut n-tyyppinen pii. Piikiekot 
olivat (100)-suuntaisia ja niiden halkaisija oli 51,2 mm sekä resis- 
tiivisyys n. 1 ficm. Toteutettavan CCD-rakenteen metallointimateriaa- 
liksi valittiin alumiini, jota voitiin höyrystää käytettävissä ole

valla elektronitykkihöyrystimellä.

Valitun CCD-piirirakenteen suunnitteluvaiheessa käytettävissä olevaa 
MOS-valmistuslinjaa jouduttiin täydentämään alumiinin anodisointi- 

laitteistolla ja maskinpiirtojärjestelmällä.



33

numeromuodossa:

numeromuodossa

Kuva 22. Periaatekuva maskinpiirtojärjestelmästä.

Maskinpiirtojärjestelmä jouduttiin kehittämään CCD-piirin toteutusta 
varten, koska laboratorion ulkopuolella sijaitsevan kirjapainosovellu— 
tuksiin tarkoitetun step and repeat -kameran avulla valmistetut maskit 
osoittautuivat liian epätarkoiksi. CCD-viivelinjan toteutusta varten 
kehitettiin lisäksi ns. maskigeneraattoriohjelmat, joihin talletettiin 
käytetyt- suunnittelusäännöt ja maskit voitiin generoida käyttämällä 
ainoastaan tärkeimpiä CCD-piirirakennetta kuvaavia tietoja : siirto- 
elektrodien lukumäärää, siirtoelektrodileveyttä, siirtokanavan leveyt
tä ja tarvittavien transistorien mittoja. Rekisteröinnin toteutuminen 
maskivaiheesta toiseen - lähtötietojen oikeellisuus - varmistettiin 
osituskäyttöpiirturilla. Kehitettyä maskinpiirtojärjestelmää voidaan 
soveltaa myös myöhemmin käytettäessä pienempiä dimensioita ja mahdol
lista ulkopuolista step and repeat -palvelua. Järjestelmä on myös pie
nin muutoksin sovellettavissa teolliseen maskinpiirtoon ja sitä käyte
tään osana Lohja Oy Puolijohdetekniikan maskinpiirtojärjestelmää.

MOS-valmistuslinjan kalibroinnin ja CCD-piirien valmistuksen yhteydessä 
todettiin lopulliseen kokoonsa pienennettyjen maskien tarkkuudeksi
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n. ± 2 ym, valonpiirturin apertuurikoosta johtuvaksi pienimmäksi vii 
vanleveydeksi 30 ym ja toteutettaviksi pienimmiksi viivojen väleiksi 
n. 5 ... 9 ym. Viivanleveyttä voidaan tulevaisuudessa pienentää 
10 ym:iin, jolloin piirtojärjestelmä on soveltuva tavanomaisen MOS- 
teknologian käyttöön.

CCD-piirin toteutuksen yhteydessä rakennettuja valmistusteknologian 
täydennyksiä käytettiin myös MOS-valmistuslinjan käyntiinajossa : 
anodisointilaitteen avulla tehtiin diffuusioprofiilien määrityksiä 
ja maskinpiirtojärjestelmän avulla kehitettiin valolitografiatek- 
niikkaa.

3.2 Toteutettu CCD-piirirakenne

Koska sekä CCD-piirien analogia- että digitaalisignaalien käsittely- 
sovellutusten kannalta voidaan viiveIinjaa pitää peruspiirirakenteena, 
valittiin toteutettavaksi CCD-piirirakenteeksi viivelinja. CCD-pii- 
rien analogiasignaalien käsittelysovellutuksista esimerkiksi suodatti
met, kuva-anturit ja aikajakopiirit sekä digitaalisignaalien käsittely- 
sovellutuksista muistit perustuvat viivepiirirakenteeseen.

Siirtorajcenteeksi valittiin kaksikerrosmetalloinnilla toteutettava 
Al-Al20^-Al -rakenne, jossa siirtoelektrodien välisen etäisyyden mää
rää eristekerros Al^. Tulopiirirakennetta valittaessa kiinnitettiin 
huomiota erityisesti tulorakenteiden lineaarisuus- ja kohinaominaisuuk- 
siin. Näiden seikkojen pohjalta valittiin CCD-viivepiirin tulopiiri- 
rakenteeksi kuvassa 17 esitetty esivarattu tulopiiri, joka toteutettiin 
käyttämällä hyväksi kaksikerrosmetallointia. Lähtöpiirirakenteeksi va
littiin kelluvan diffuusion käyttöön perustuva piiri, jossa on kynnys- 
jännitteen asetustransistori ja vahvistustransistori. Lähtöpiirin 
avulla oli myös mahdollista ilmaista varauksen saapuminen lähtödiffuu
sioon ilman vahvistusta ja vahvistuksen jälkeen.
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Siirloelektrodit Asetustransistori Vahvistuslransistori

Tulopiiri

Kuva 23. Kaaviomainen kuva toteutetusta CCD-viivepiiristä, jossa on 
kaksikerroksinen aluiniinimetallointi, 15 siirtoelektrodia 
ja kolmivaiheinen siirtorakenne.

CCD-viivepiirin suunnittelussa käytettiin seuraavia, osaksi maskinpiir 
tojärjestelman määräämiä suunnittelusääntöjä:

- Siirtokannan leveys
- Al-siirtoelektrodin pituus
- Diffuusioalueiden leveys
- Kontaktiaukkojen minimikoko
- Metallointi ulottuu 10 ym kontaktiaukon ulkopuolelle
- Kontaktiaukon ympärillä olevan diffuusioalueen leveys 15 ym

Kontaktialueiden koko piipalan 250 ym x 250 ym liittämiseksi 
koteloon

- Kanavanrajoitusmenetelmänä käytettiin diffusoitua n -aluetta
- Kolmannen vaiheen alitus järjestettiin ylimääräisen p -diffuusion 

avulla
- Eri metallointikerroksia eristävän A^O^-kerroksen paksuus on 

n. 0,2 ym, jolloin siirtoelektrodien välinen etäisyys on myös 
n. 0,2 ym.

Piirirakenteen toteutuksen tavoitteena oli osaksi todeta prosessoinnin 
valmiusaste, maskinpiirtojärjestelmän käyttökelpoisuus sekä kokeellis
ten tietojen hankinta MOS-suunnittelusäännöistä.

500 ym 
50 ym 
60 ym
30 ym x 30 ym
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4. CCD-PIIRIN TOIMINNAN FYSIIKKAA 

4.1 Tulopiirirakenne

Toteutetun CCD-viivelinjan tulopiirinä toimii ns. esivarattu tulopiiri. 
Ensimmäinen CCD-siirtoelektrodi on kytketty vaiheeseen

--V.

Kuva 24. Esivarattu CCD-viivelinjan tulopiiri.

Tulosignaalin V. aiheuttama varausmäärä QSI pinta-alayksikköä kohti
I n

on yhtälön (9) mukaan

-SIG = c -V. ox in ( 13 )
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1 nC/cm

500 mV
100 mV

Kuva 25. Kuvassa 24 olevan esivaratun tulopiirin jännitteen V. aiheut
tama varausmäärä pintä-alayksikköä kohti Qsig kanavaa peittä
vän SiC>2-kerroksen paksuuden dgfunktiona.

CCD-piirin toiminnan kannalta on olemassa eräitä fysikaalisia rajoituk
sia, jotka määräävät, kuinka paljon varausta kyseessä oleva CCD-rakenne 
tarvitsee toimiakseen optimaalisesti. Suurin mahdollinen CCD-rakenteen 
käsittelemä varausmäärä riippuu varausmäärän siirron suorittavien poten- 
tiaalikuoppien syvyydestä. Käyttämällä pintapotentiaalille ns. tyh
jenny sa lueapproksimaat iota, voidaan sille johtaa lauseke /4/

Ф s V - V + — G FB Cox

2qN £D ox (VG-
ox

qN £4 D ox

ox

ox

( 14 )
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kun kysymyksessä on n-tyyppinen Si-substraatti, jonka epäpuhtauskon- 
sentraatio on NQ. Yhtälöstä havaitaan, että varausmäärän Qp kasvaessa 
riittävästi pintapotentiaali <j>s ja siten elektrodijännitteen aiheutta
ma potentiaalikuoppa pienenee, jos VQ säilyy samana. Jos varausmäärää 
Q lisätään liikaa, osa siitä ei sovi potentiaa1ikuoppaan vaan injek
toit uu substraattiin rekombinoituen siellä. Arvio varausmäärän maksi
mille, jonka potentiaa1ikuoppa voi säilyttää voidaan laskea ehdosta 
ф = О V. Yhtälöstä (14) saadaan tällöin ehto

pmax -C (V - V ) ox G FB
( 15 )

Tämän yhtälön mukaan suurin varausmäärä, joka CCD-elektrodm alle voi
daan tallettaa, riippuu elektrodijännitteestä, jota puolestaan rajoit
tavat substraatin vyöryläpilyönti ja Si02-kerroksen läpilyöntijännite. 
Tyypillisesti Si-Si02-rakenteessa substraatin vyöryläpilyönti tapahtuu 
sähkökentän arvolla n. 5-105 V/cm ja läpilyönti SiCykerroksessa sähkö
kentän arvolla n. 1 ... 5-1Q6 V/cm /6/. Jos potentiaalikuopassa ei ole 
varausta, suurin osa jännitteestä jää substraatin yli ja suurilla 
V : n arvoilla saattaa tapahtua vyöryläpilyönti piissä. Jos potentiaali- 

kuoppa on täynnä, on Si02-kerroksessa tapahtuva läpilyönti todennäköi
sempi. Jos yhtälöön (15) sijoitetaan VpB:n lauseke saadaan

Qpmax Cox
( 16 )

missä Q on ns. Si-SiO„-rakenteen piin pintatilojen varausmäärä ja 
f s ¿

ф metallin ja puolijohteen työfunktioiden erotus.

Tyypillisiä CCD-rakenteissa siirrettäviä varausmääriä ovat 
10 ... 100 nC/cm2, mikä kuvissa 25 ja 26 esitettyjen käyrästöjen mukaan 
vastaa 0,3 ... 3 V:n tulosignaaleja, kun kanavaa peittävän Sl02™kerrok~ 
sen paksuus on n. 0,1 ym.
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1200 .

1000.

800 .

600 .

203 -

10 V

Kuva 26. Pintakanava-CCD-rakenteen elektrodin suurin mahdollinen
varauksenkäsittelykyky kanava-SiC^-kerroksen ja elektrodi- 

• jännitteen VG funktiona, kun elektrodimateriaalina on alu
miini (фшд = -0,3 V) ja Qfc = n. 4•10 9 C/cm2.

4.2 Siirtorakenne

Varauksen etenemistä pintakanava-CCD-viivelinjan siirto-osassa voidaan 
tarkastella vähemmistövarauksenkuljettajien liikkumisena puolijohteen 
pinnalla potentiaalikuopasta toiseen. Useissa lähteissä on esitetty 
varauksen siirtymisestä edellä esitetyssä tilanteessa matemaattisia
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malleja, jotka perustuvat epälineaarisen, varauksen siirtymistä kuvaa
van kuljetusyhtälön numeeriseen ratkaisemiseen /18/, /19/, /20/, /21/, 
/22/. Varauksen siirtymistä kuvaavan yhtälön ratkaisun suljetussa muo
dossa ovat esittäneet Lee ja Heller /23/. Tätä mallia voidaan pitää 
ns. varauskytkettynä mallina, jollaisia mm. Gummel /24/ ja Koehler /25/ 
ovat esittäneet bipolaaritransistorille. Koska Leen ja Heilerin malli 
ottaa huomioon tärkeimmät varauksen siirtymiseen puolijohteen pinnalla 
vaikuttavat mekanismit, sovelletaan tätä yksinkertaista mutta riittävän 
tarkkana pidettyä mallia toteutetun pintakanava-CCD-rakenteen ominai
suuksien analysointiin.

Kuva 27. Varauksen siirtyminen potentiaalikuopasta toiseen ajoituk
sen hetkellä t^.

Kuvan 27 esittämää tilannetta voidaan kuvata yksiulotteisella jatkuvuus- 
yhtälöllä /23/

-, L . L L ~
— / a ( x, t ) dx = - — / q (x, t) dx + / J (x,t)dx ( 17 )

o ^ o ^ o **

missä q (x,t) on aukkotiheys pinta-alayksikköä kohti.
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qp(x,t) = q-p(x,t) ( 10 '

t ja x ovat aika- ja paikkakoordinaatit, L on siirtoelektrodin leveys,
T varaushäviön efektiivinen aikavakio ja J^(x,t) aukkovirta poikittai
sen pituusdimension yksikköä kohti. On huomattava, että pintaa vastaan 
kohtisuorat sähkökentät eivät vaikuta varauksenkuljettajien x-suuntai- 

seen liikkeeseen.

. L
Yhtälössä (17) termi - - / q^ix^Jdx ottaa huomioon rekombinaation ja 
puolijohteen pinnassa tapahtuvan loukkuuntumistilojen aiheuttaman va- 
rausmenetyksen varauksen siirtyessä potentiaa1ikuopasta toiseen, kun 
lisäjsi oletetaan, että loukkuuntumistilat eivät ehdi kyllästyä.
Tällöin varausmenetystä tapahtuu koko ajan. Merkitsemällä

L
Q(t) = / q^(x.t)dx ( 19 J

saadaan yhtälöstä (20)

— Q(t) = - SM + j (L,t) - J (0,t), ( 20 )
dt v T p . P

missä J (L,t) ja J (0,t) ovat virrantiheyksiä poikittaisen pituusdimen- 
P P

Sion yksikköä kohti tyhjentyvän potentiaa1ikuopan reunoilla. Oletetaan,
että varaukset liikkuvat pisteessä x = L kyllästymisnopeudella
v = 107* cm/s. Jos oletetaan lisäksi, että hetkellä t (kuva 27) va- 
s

rausjakautuma q^(x,t) on sellainen, että

lim q (x,t) ф 0 ( 21 )
px->L

saadaan

J (L,t) 
P

lim vg q (x,t) ф 0 
x+L S ^

( 22 )

Toisaalta voidaan olettaa, että
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J (0,t) = О 
P

Yleisesti, kun O ^ x - L pätee

( 23 )

J (x,t) 
P

-Dp JÜ + РрЧр (x,t)E (x,t) , ( 24 )

missä D on aukkojen diffuusiovakio 
P

D
P

kT
q УP

( 25 )

у on aukkojen liikkuvuus ja E(x,t) varauksenkuljettajiin vaikuttava 
sähkökenttä, joka voidaan jakaa kahteen osaan /26/

E(x,t) = Eg(x,t) + Ef(x,t)

missä Ef(x,t) on ns. hajakytkentä, jonka avulla otetaan huomioon vie
reisen, jännitteisen CCD-elektrodin aiheuttaman pintapotentiaalin gra 
dientti x-suuntaan tyhjentyvään potentiaa1ikuoppaan. Es(x,t):llä on 

merkitty ns. indusoitunutta sähkökenttää, joka on siirtyvän varaus-
jakautuman aiheuttama.

Yleisesti yhtälö (19) on muodossa

A n (t) = - 5-^- + J (L,t) ,dt ' T P

josta saadaan sijoittamalla yhtälöt (23) ja (24)

£««« - + pp4p,x't)

(E (x,t) + E (x,t))S I
1 x=L

( 27 )

( 28 )

Tarkastellaan indusoitunutta kenttää Es<*,t>, joka voidaan määritellä 

pintapotentiaalin фд avulla
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E (x,t) = s - 3— ф (х,t) dx s
( 29 )

Pintapotentiaalille ф (x,t) voidaan esittää lauseke /23/

q (x,t)
♦s“'« ” VG " % - "e----- ( 30 )

ox

missä V on CCD-elektrodijännite ja V ns. flat-bandjännite. Yhtä- 
G

löistä (28), (29) ja (30) saadaan

£Q(t) p Эх qp(X,t) + C3 S(X,t) Эх Чр(Х'и +
ox

+ У q (x,t)E (x,t) P P f
( 31 )

x=L

Approksimoidaan kentästä Es(x,t) riippuvaa termiä siten, että tulo
Q (x t\ _Å. q (x,t) on sen keskimääräinen arvo tyhjentyvän potentiaalr- 
чр Эх p
kuopan sisällä:

У Э
— q (x,t) 33- q^ (x,t)
ox P

2LC

Эх %

[vOY L
t)

x=L • 
2

vi 1

'ox o Vx,t) a; Vx't)dx
( 32 )

Sijoittamalla yhtälö (32) yhtälöön (31) saadaan

à0<tl = -2rlt [-DpÂqP(x't) "2ï§ü4pl0't)2 "

+ ypqp(x,t)Ef(x,t)jl , ( 33 )

joka voidaan ratkaista erottamalla muuttujat

q^(x,t) = f(t)ф(х). ^ ^

Tämä edellyttää kuitenkin, että muotofunktion ф(х) voidaan olettaa 
pysyvän muuttumattomana varauksen siirtymisen ajan. Reunaehdot ovat
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seuraavat

q (0,0) = f (0)-ф(0) = qpo

J (0,t) = 0 ** Ф' (0) = О
Р

Kokonaisvaraus Q(t) tyhjentyvässä potentiaalikuopassa on 

L L
Q(t) = / q (x,t)dx = f (t) / ф(х)<3х = f(t)*N,

о Т» о

( 35 )

( 36 )

( 37 )

jolloin x-riippuvuus sisältyy vakioon N. Sijoittamalla yhtälöt (35), 

(36) ja (37) yhtälöön (33) saadaan

d
dt Q(t) = - ' (L)Q(t) -T N 2LC N ox

Ф2(0)Q2(t) +

+ У E (L, t) P f
1 ф (0) '
2L N-ф(L) Q(t) ( 38 )

Tämä differentiaaliyhtälö on separoituva, jonka ratkaisu on 

Q(t) =
AC ^e

Clfc

( 39 )

C2 - AC2e

missä

D
+ ф' (L) N

+
У Ф2(0) 

__E_____
2LN•ф(L)

o- ------E—j Ф2(0)

2LC N ox

( 40 )

( 41 )

ja A on integroimisvakio, joka voidaan ratkaista seuraavista yhtälöis

tä

Q(0) = Nf(0) N So
Ф(0)

( 42 )

Merkitsemällä
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av
N ^po 
L (0)

( 43 )

saadaan hetkellä t = 0.

AC 1
Q (t=0) = Lqav = ë2 - AC2

A =
C_Lq 2 av

C. + C_Lq 1 2 av

( 44 )

( 45 )

jos ф(x) on kosinimuotoinen funktio

, . /ттх\ф(х) = cos'^) ' ( 46 )

saadaan kertoimien A, C^ ja C2 lausekkeiksi, kun oletetaan, että

E f = 0

A =
^av^p

„ /1 Pp77 \4av'yp + f oxV ' 4L2 )
D TT

C = - 1 +
T 4L2

UpTT2
8L2C

ox

( 47 )

( 48 )

( 49 )

Sijoittamalla nämä yhtälöön (39) voidaan laskea tyhjentyvän potentiaali- 

kuopan varaus pituusyksikköä kohti Q(t) ajanhetkellä t

„ 2/ . D TT X□У (" V tr ‘)

8L C
3- - — +

Q(t) =
ox X 4l2

V

rH^)

8L
2 oxTT q у av p

/1 P 77 \(í-У

( 50 )

Käytettäessä коsinimuotoista jakautumatunktiota ф(х) voidaan yhtälöstä 
(40) todeta, että hajakentän E kerroin ei saa äärellistä arvoa pistees
sä x = L, koska (L) =0. Lee ja Heller ovat laskeneet hajakentän
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vaikutusta yhdistämällä yhtälön (43) diffuusiotermin ja hajakentän 

aiheuttaman termin.

-D ф' (x) - У ф(х)Е (x,t) 
P P t

E
P

Ф (x) 1
Ф’(x)J Ф' (X) Оф1(x) ( 51 )

Jos käytetään jakautumafunktiota ф(х) = cos^2^J 3a lasketaan kentän vai 
kutusta CCD-siirtoelektrodin pisteessä x = ^, saadaan hajakentän vaiku

tuksen huomioonottavaksi diffuusiokertoimeksi Df

Df
2у LE£ P f

TT
( 52 )

Hajakentälle E ovat Carnes-, Kosonocky ja Ramberg /26/ esittäneet ко
f _ L

keellisen lausekkeen pisteessä x = -j

( 53 )

missä d on kanavaoksidikerroksen paksuus, W on tyhjennysalueen leveys 
ox

ja L = L - 5, kun 5 on CCD-elektrodien välinen etäisyys.

W
2c ф

i s ( 54 )

Koska Ef on viereisen elektrodin aiheuttama hajasähkökenttä, on se tyh 
jentyvästä potentiaalikuopasta siirtyvien varauksenkuljettajien liiket
tä auttava kenttä. Jos siirrettävinä varauksenkuljettajina ovat elektro

nit, E{ < 0 ja aukkojen ollessa kysymyksessä Ef > 0. Kun hajakentän 
vaikutus otetaan huomioon saadaan tyhjentyvän potentiaa1ikuopan varauk
selle pituusyksikköä kohti Q(t) ajanhetkellä t

v (-V^H

8L2C - \ + 
ox T

Q (t) =
4L

V
8L

2 . ox^Tq M xav p

л _ V
4L

( 55 )
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Edellä esitetyn tarkastelun perusteella voidaan nyt määritellä tyh
jentyvän CCD-siirtoelektrodin siirtotehokkuus n^it) ts. kuinka paljon 
varausta siirtyy seuraavaan potentiaalikuoppaan, kun siirtymiseen va
rattu aika on t.

n^t)
QAt)

Qi( 0)
( 56 )

Jos CCD-elektrodit ovat dimensioiltaan yhtä suuria ja kanavaoksidiker- 
ros koko kanava-alueella yhtä paksu, on kaikkien CCD-elektrodien 
(n-elektrodia) siirtotehokkuus sama Л- Tällöin koko viivelinjan siirto- 
tehokkuus voidaan laskea.

n = (e .")n = (1 - e.)n и 1 ne. ( 57 )
kok r i

kun E. « 0.i

Varauksen siirtymiseen potentiaalikuopasta toiseen vaikuttavat kentät,
indusoitunut kenttä E (x,t) (vastustaa varauksien liikettä) ja haja-

s
kenttä E^(x,t) (nopeuttaa varauksien liikettä), riippuvat CCD-piiri-

rakenteen dimensioista. Indusoituneen kentän keskimääräinen arvo
voidaan laskea yhtälöistä (29), (3Ó), (43) ja (46), jos oletetaan,

, , ÖSIG x
ettäVx) =tcos 2Z :

dqav
ox

TTN QSIG

ox
+ Эх 2^2 L3C

( 58 )
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= 40 pSi

Kuva 29. Varauksien siirtymistä nopeuttavan hajakentän Ef(L/2) riip
puvuus tulosignaalista V ¡ n3a siirtoelektrodileveydestä L, 
kun elektrodijännite on -10 V, siirtokanavan leveys 500 pm, 
siirtoelektrodien väli 6 on 0,2 pm ja n-tyyppisen Si- 
substraatin epäpuhtaustiheys ND on 5-10 l/cm .

Kuvista 28 ja 29 voidaan päätellä, että pienillä siirtoelektrodile- 
veyksillä (tässä L = 10 pm) ja pienillä signaalitasoilla (V - 0,5 V) 
indusoitunut kenttä ja hajakenttä kumoavat toisensa. Sen sijaan suurem
milla signaalitasoilla ja/tai suuremmilla siirtoelektrodileveyksillä 
on vallitsevana indusoitunut kenttä, joka vastustaa varausten liikettä.

Yhtälöiden (54), (55) ja (56) avulla voidaan laskea koko viivelinjan
siirtotehokkuus Tl , tulosignaalin funktiona, kun oletetaan, että kok
piirin tulomenetelmänä on käytetty täyttö- ja tyhjennysmenetelmää.
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Eg(L/2)

L

L

L

L

b

10

20
30

40

50

---------- 1---------- 1---- —----1---------- 1----------1---------- 1 i
0 7 1 V 2 7 37 47 57 67 Vin

Kuva 28. Keskimääräisen indusoituneen kentän Es(L/2) riippuvuus tulo- 
' signaalista ja siirtoelektrodileveydestä L, kun CCD-piirin 
tulorakenteena on kuvan 24 esittämä esivarattu tulorakenne 
ja kanavaa peittävän SÍO2-kerroksen paksuus on 0,1 ym, siir
tokanavan leveys 500 ym ja ф(х) = cos (irx/2L) .

Vastaavasti voidaan laskea yhtälön (53) esittämä keskimääräinen haja- 

kenttä Ef.

1 1 
1 E.1
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Siirtotehokkuus ^

Kuva 30. CCD-viivelinjan kokonais siirtotehokkuus Лкок tulojännitteen 
V■ ja siirtoelektrodileveyden L funktiona. On oletettu, 
että viivelinjan substraattina on käytetty n-tyyppistä pii
tä (T = 100 ps), siirtoelektrodien lukumäärä on 10, siirto
kanavan leveys 500 ym, kellopulssien jännite -10 V ja kana
vaa peittävän Si02-kerroksen paksuus 0,1 Um. Siirtotaajuu 
deksi f on oletettu 3 kHz, jolloin pääkellotaajuus fQ on 
9 kHz.

Kuvasta 30 voidaan todeta, että piirin kokonais siirtotehokkuu s paranee 
siirtoelektrodileveyden pienentyessä varsinkin pienillä signaalita- 
soilla (< 1 V). Leen ja Heilerin varauksen siirtymistä kuvaavaa mal
lia voidaan edellä esitettyjen tulosten perusteella pitää erittäin 
sopivana CCD-siirtorakenteen mallina, josta voidaan saada suoraan 
piirien suunnitteluun liittyvää tietoutta. Lisäksi malliin voidaan 
helposti liittää erityyppisiä tulo- ja lähtörakenteita ja arvioida 
niiden vaikutusta piirirakenteen ominaisuuksiin. Mallin avulla suo
ritetun analysointityön perusteella CCD-piirirakennetta edelleen kehi-
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tettäessä olisi pyrittävä pienempiin dimensioihin varaussiirtotehok- 

kuuden parantamiseksi.

4.3 Lähtöpiirirakenne

Kelluvaan diffuusioon perustuva ja kynnysjännitteen asetustransisto- 
rilla täydennetty, kuvassa 20 esitetty lähtöpiirirakenne vahvistaa 
signaalivarauspaketin aiheuttaman jännitteen muutoksen AVqu^

AVout ( 59 )

Kun vahvistustransistorin kytkentä on kuvan 31 mukainen, saadaan 

lähtöjännitteeksi

out = V + I *R D D ( 60 )

kun vahvistavan transistorin drain-virtaa on merkitty Idillä.

Kuva 31. Toteutetun CCD-piirin lähtö vahvistinasteineen.
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Kun I AV - VT| - |VD| ts. transistorin lineaarisella toiminta-alueella

y C W; w rrl
<AVout - VT)VD - f ( 61 )

missä Lx on kanavan leveys, kanavan pituus, Cq gatekapasitanssi 
pinta-alayksikköä kohti ja Ур aukkojen liikkuvuus. Tavallisesti pyri
tään vahvistustransistorin gatejännite asettamaan siten, että toimitaan 
vahvistustransistorin lineaarisella alueella. Kyllästysalueella

|vDl > yvout - VT|

y CW.p o 1
|AVOUt - V ( 62 )

Toteutetun CCD-viivepiirin vahvistustransistorille

e y c w 
p £l
L 1

5,18*10 5
V

( 63 )

kun aukkojen liikkuvuudeksi Ур on oletettu 150 cm2/Vs. Tavallisesti 
vahvistustransistorissa suhde ^ pyritään tekemään mahdollisimman 
suureksi. Toteutetussa CCD-rakenteessa = Ю. Vahvistusosan yhdis
tämisellä CCD-piirin lähtörakenteeseen pyrittiin saamaan tietoja pu
rin kanssa samalle piipalalle integroitujen vahvistinasteiden suunnit
telusta ja valmistuksesta.
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5. CCD-PIIRIN VALMISTUS 

5.1 Valmistusprosessin kuvaus

Toteutettavaksi valitun CCD-viivepiirin valmitus vaati seitsemän maski- 
vaihetta, kun passivoinnin mahdollisesti tarvitsemaa maskia ei oteta 
huomioon. Maskit suunniteltiin ja valmistett.in siten, että yhdelle 
piikiekolle voitiin valmistaa 4 4 kpl CCD-viivepiiriä (liite 1). Yh
den piirin vaatima ala oli n. 3,7x3,7 mm , johon on laskettu mukaan 
myös kohdistusmerkkien, kofidistusristien (3 kpl) ja kohdistuskulmien 

(4 kpl) vaatima .tila. Toteutetun CCD-piirirakenteen valmistusproses
si voidaan karkeasti jakaa 45 eri valmistusvaiheeseen, jos passivoinnin 
vaatimaa valmistusvaihetta ei oteta huomioon. CCD-viivepiirin valmis

tukseen käytetty valmistusprosessi oli seuraavanlainen :

1. Piikiekkojen puhdistus

Keitto metanolissa n. 5 min 
Huuhtelu vedellä n. 5 min 
Keitto rikkihapossa n. 5 min 
Huuhtelu vedellä n. 5 min

2. Piikiekkojen märkäoksidointi (1,3 Jim) maskausta
M50°C N2 1 l/min

C>2 + H20 (85°C) 0,5 l/min

N2 1 l/min

varten

5 min 
240 min 

5 min

3. Fotoresistin (Shipley AZ-1350) levitys ja esipaisto 60°C, 30° min

4. Valotus (15 s) maskilla 2: siirtokanavaa rajoittavan n -diffuusio-
alueen ja substraattikontaktin vaatiman n -diffuusioalueen määrääminen 
Fotoresistin kehitys ja 
jälkipaisto 120 C, 60 min.
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5. Etsaus puskurietsillä (BHF) (50 C) n. 90 s, 
huuhtelu vedellä n. 5 min ja
fotoresistin poisto resistin poistajalla ultraäänen avulla n. 3 min.

6. Nestemäisen fosforidiffuusiolähteen levitys spinnerillä (kierros-
2

nopeus 2000 rpm, kiihtyvyys 10 m/s ) piikiekkojen pinnalle n. 20 s.

7. n+-diffusoinnin suorittaminen:

esipaisto 200°C N2 1 1/min 15 min
jälkipaisto 1200°C N2 1 l/min 60 min

8. n+-diffusoinnissa muodostuneen fosforilasin poisto:

etsaus puskurietsillä (BHF) n. 2 min.

9. 0,1 ym: n SiC^-kerroksen kasvatus suojaamaan diffusoituja n -alueita.

1200°C O2 1 l/min 19 min

N2 1 l/min 5 min

10. Fotoresistin levitys spinnerillä (kierrosnopeus 2000 rpm, kiihtyvyys
210 m/s ) piikiekkojen pinnalle n. 20 s ja 

esipaisto 60°C, 30 min
H "

11. Valotus maskilla 1: p+-diffuusioalueiden määrääminen tulodiodia, 

asetustransistoria, vahvistustransistoria sekä kolmannen kello- 

vaiheen alitusta varten.
Fotoresistin kehitys ja 
jälkipaisto 120°C, 60 min

12. Etsaus puskurietsillä (BHF) (50°C) n. 90 s, 

huuhtelu vedellä n. 5 min ja 
fotoresistin poisto.
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13. Piikiekkojen puhdistus:
keitto H2SC>4 : ssa 5 min,
huuhtelu vedessä 5 min,
etsaus 10 % :isella HF: 11a n. 10 s ja
huuhtelu vedessä 5 min

Kuva 32. CCD-viivepiiri, kun maskit 1 ja 2 on kohdistettu ja valmis 
tusvaiheen 12 etsaus on suoritettu.

14. p+-diffusoinnin suorittaminen: alkuasetus
1200°C N.

N /BBr

3,164 l/min
0,082 l/min \ 30 min

0,016 l/min J

N
O
2
2

1200°C 3,164 l/min 
0,082 l/min

15 min
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15. Alkuasetuksessa muodostuneen boorllasln ja -nahan poisto:

etsaus puskurietsillä (BHF) (25°C) 1 min,

huuhtelu vedessä 5 min,
etsaus Jacobsen-etsillä (95 C) 1 • •• 2 h'

huuhtelu vedessä 5 min, 
etsaus puskurietsillä (25 C) 30 s ja 

huuhtelu vedessä 5 min.

16. Jälkidiffuusion suorittaminen:
U50°C 02 1 Vmin 30 min

o + H20 (85°C) 0,5 l/min 20 min
N 1 l/min 10 min
2 •'

17. Fotoresistin levitys piikiekkojen pinnalle ja 
esipaisto 60°C, 30 min

,8. Valotun maskilla 3: määrätään ohuen SiO,-kerroksen alueet

resistin kehitys ja 
jälkipaisto 120°C, 60 min.

19. Etsaus puskurietsillä (BHF) (50°C) n. 90 s, 

huuhtelu vedellä 5 min ja

fotoresistin poisto.

20. Piikiekkojen puhdistus:
keitto rikkihapossa,
etsaus 10 %:isella HF:lla n. Ю s ja 

huuhtelu vedellä 5 min.

21. Ohuen Si02-kerroksen (0,1 ym) kasvatus.
Oksidointia edeltävä uunin puhdistus:

1150°C N2
Trikloretyleeni + N2 

°2
Piikiekot työnnetään uuni

1 l/min
0,1 l/min

v 60 min

1 l/min 15 min

.in (1150°C)
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0 1 l/min
Trikloretyleeni ja 02 0,1 l/mm

1 l/min

20 min

15 min
N,

Piikiekot vedetään uunista.

, j ^ i o ia 3 on kohdistettu ja Kuva 33. CCD-viivepiiri, kun maski ,
------- ohut Si02-kerros kasvatettu.

ns (kierrosnopeus 2000 rpm, kiihty-22. Fotoresistin levitys spinnenlla (kierrosn p
vyys 10 m/s2) piikiekkojen pinnalle n. 20 s ца 
esipaisto 60°C, 30 min

23. Valotus maskilla 4: määrätään 

alueisiin.
Fotoresistin kehitys ja
jälkipaisto 120°C, 60 min.

kontaktiaukot p+- ja n+-diffuusio-

24. Etsaus puskuriets
illä (BHF) (25°C) n. 70 s jг

huuhtelu vedellä 5 min.
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Kuva 34. CCD-viivepiiri työvaiheen 23 jälkeen.

25. Fotoresistin poisto,
huuhtelu vedellä 5 min,
etsaus 10 %:isella HF:llä n. 10 s ja

huuhtelu vedellä 5 min.

26. Noin 1 ym:n paksuisen 

pinnalle.

alumiinikerroksen höyrystyä piikiekkojen

27.
Fotoresistin levitys spinnerillä (kierrosnopeus
vyys 10 m/s2) piikiekkojen pinnalle n. 20 s 3a 
esipaisto 60°C, 30 min.

2000 rpm, kiihty-

28. Va lotus maskilla 5: määrätään alenpi
siirtoelektrodikerroksen muoto,

fotoresistin kehitys ja
jälkipaisto 120°C, 60 min.
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Kuva 35. CCD-viivepiiri työvaiheen 23 jälkeen.

29. Etsaus 50 %:isella fosforihapolla Ü^POj) (50°C) kunnes kuvio 

on etsaantunut.

30. Fotore sistin poisto lämmitetyllä (30 ... 40 C) resistin poista

jalla n. 3 min ja
fotoresistin lisäpoisto plasmaetsauslaitteella happiplasmassa 

n. 30 min.

31. Alemman Al-siirtoelektrodikerroksen anodisointi vakiovirtamene- 

telmällä:

elektrolyytti 3 %-inen viinihappo, jonka pH on asetettu 

NH-.OH: 11a n. 5,5:ksi,
J 2 *'■- 

virrantiheys n. 6 mA/cm ja
Al^O^-kalvon ja elektrolyytin yli jäävä jännite 
anodisoinnin jälkeen 150 V.
Muodostuneen Al^-kerroksen paksuus n. 0,2 (lm.

32. Huuhtelu vedellä 5 min ja 
kuivaus 60°C, 15 min.
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33. Fotoresistin levitys spinnerillä (kierrosnopeus 2000 rpm, kiihty
2

vyys 10 m/s ) piikiekkojen pinnalle, 
esipaisto 60°C, 10 min ja

uuden fotoresistikerroksen levitys piikiekkojen pinnalle2
spinnerillä (kierrosnopeus 2000 rpm, kiihtyvyys 10 m/s ) n. 20 s ja 
esipaiston päättäminen 60 C, 20 min.

34. Va lotus maskilla 6: määrätään alueet, joilta A^O^-kerros on 

poistettava.
Fotoresistin kehitys ja 
jälkipaisto 120°C, 60 min.

35. Etsaus A^O^-etsillä (60°C) n. 30 min.

Al203-etsi (Cr03 : H3P04 : t^O = 20 g : 30 ml : 1 1) 
on selektiivinen eikä etsaa esimerkiksi alumiinia.

36. Fotoresistin poisto lämmitetyllä (30 -- 40°C) resistin
poistajalla n. 3 min,
huuhtelu vedellä 5 min ja
fotoresistin lisäpoisto plasmaetsauslaitteella happiplasmassa 

n. 30 min.

37. Noin 1 pm:n paksuisen alumiinikerroksen höyrystys piikiekkojen 

pinnalle.

38. Fotote sistin levitys spinnerillä (kierrosnopeus 2000 rpm, kiih-
2hyvyys 10 m/s ) n. 20 s ja 

esipaisto 60°C, 30 min.

39. Valotus maskilla 7: määrätään ylemmän elektrodikerroksen muoto. 

Fotoresistin kehitys ja
jälkipaisto 120°C, 60 min.

40. Etsaus alumiinietsillä (25°C), kunnes ylemmän siirtoelektrodi- 

kerroksen kuvio on muodostunut. Käytettävä alumiinietsi 
(H3PC>4 : CH3COOH : HN03 : H20 = 75 : 15 : 3 : 14) on selek
tiivinen eikä etsaa esimerkiksi Al203:a.
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41. Fotoresistin poisto lämmitetyllä resistin poistajalla (30 ... 

n. 2 ... 3 min, 
huuhtelu vedessä 5 min ja
fotoresistin lisäpoisto plasmaetsauslaitteella happiplasmassa

n. 30 min.

Kuva 36. CCD-viivepiiri alumiinin sintrauksen jälkeen.

43. Piikiekkojen leikkaus ja paloittelu.

44. Piirien kiinnittäminen TO-5 -koteloihin hopeapastalla 120 C, 15 min

45. Al-lankojen liitäntä ultraäänihitsauksen avulla.

46. TO-5 -koteloiden sulkeminen hopeapastalla 120 C, 10 min.

Ennen varsinaista piirien valmistusta suoritettiin kokeita eri valmis
tusvaiheilla prosessoinnin onnistumisen varmistamiseksi. Piirin toimin

nan kannalta kriittisimmiksi valmistusvaiheiksi osoittautuivat 
n+- ja p+ -diffusoinnit, ohuen SiO^kerroksen kasvatus, alumiinin 

anodisointi ja Al203“kerroksen etsaaminen.
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5.2 Valmistuksen erityispiirteet ja kriittiset valmistusvaiheet

Tavanomaisesta MOS-valmistusprosessista poikkeavana osana toteutetun 
CCD-piirin valmistuksessa oli alemman alumiinikerroksen muuttaminen 
eristäväksi Al^O^:ksi anodisoimalla. Anodisointia varten rakennettiin 
laitteisto, jossa voitiin seurata elektrolyytin ja anodisoitavan Ai
ka Ivon yli olevaa jännitettä sekä säätää anodisointivirran tiheys 
välillä 0,5 ... 10 mA/cm2. Anodisointi suoritettiin vakiovirtamene- 

telmällä, jolloin voitiin estää mahdollinen, liian suuresta virran

tiheydestä johtuva elektromigraatio.

Kokeita anodisoimalla muodostetun Al^-kerroksen käytöstä metalloin
niltaan monikerroksisten LSl-piirien eristemateriaalina on tehty vuo
desta 1973 lähtien /27/. Koska eristekerroksen tuli olla toteutetta
vassa CCD-rakenteessa ohut n. 0,2 ym ja läpilyöntiominaisuuksiltaan 
mahdollisimman hyvä, valittiin anodisoinnissa käytettäväksi elektro
lyytiksi neste, jossa muodostunut A^O^ on mahdollisimman tiivisraken
teinen. Kokeita suoritettiin kahdella eri elektrolyytillä: 3 %-isella 
viinihapolla (C^C^) , jonka pH-arvo oli asetettu n. 5,5:ksi Nt^OHilla 

/29/. Edellisessä elektrolyytissä Al^-kerroksen kasvunopeus on 
13,0 Å/V ja jälkimmäisessä 13,7 Å/V.

Käytettäessä ammoniumsitraattia elektrolyyttinä todettiin, että anodin 
pinnalle muodostui anodisoinnin aikana kaasukuplia. Lisäksi havait
tiin, että käytettävissä oleva fotoresisti Shipley AZ-1350 ei pysynyt 
anodisoitavan kalvon pinnalla kummassakaan elektrolyytissä, kun elektro
lyytin ja anodin yli oleva jännite kasvoi suureksi n. 80 ... 100 V. 
Resistin pysyvyyskökeitä suoritettiin eri virrantiheyksillä 1 ... 10 mA/cm 
ja tavallista pitemmillä fotoresistin jälkipaistoajoilla 1,5 ... 2 h, 
mutta tuloksetta. Tämän vuoksi ei voitu käyttää kirjallisuusviitteen 
/27/ esittämää menettelyä, että anodisoitava alue määrättäisiin resis- 
tin avulla. Sen sijaan muutettiin valmistusprosessia siten, että 
koko alempi elektrodikerros anodisoitui. Tämän jälkeen poistettiin 
д2-kerros alueilta, joista haluttiin kontakti päällimmäisenä alu- 
miinikerrokseen. Anodisointielektrolyytiksi valittiin 3 %:inen viini- 
happo (C H^O , pH » 5,5), koska kuplanmuodostumisilmiötä anodin pin- 
naila ei havaittu. Suoritettujen läpilyöntimittausten perusteella 
voitiin todeta, että läpilyöntikenttä em. elektrolyytin avulla valmis-
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tetuille Al^O^-kaivoille on n. 2-IO6 V/cm, mikä on noin puolet 

CVD-menetelmällä valmistettujen Al^O^-kalvojen läpilyöntikentästä /30/.

Anodisoitavan kalvon yli jäävä jännite

100V

Anodisoitavan kalvon yli jäävän jännitteen käyttäytyminen 
anodisoitaessa alempaa elektrodikerrosta piikiekolla, jol-

Kuva 37.

le valmistettiin 16 kpl toteutettavia CCD-viivelinjoja.

Erääksi kriittiseksi valmistusvaiheeksi CCD-viivelinjaa toteutettaessa 
havaittiin myös Al^O^-kerroksen etsaaminen. Ongelmaksi muodostui foto- 
resistin pysyvyys 30 min kestävän etsauksen aikana, kun etsin lämpö
tila oli n. 60°C. Työvaiheen onnistumisen varmistamiseksi käytettiin 
kaksinkertaista resistikerrosta, jonka todettiin valottuvan normaalis
ti, mutta suojaavan hyvin kiekon pinnasta koholla olevia alueita, alem
pia siirtoelektrodeja. Lisäksi etsaus jouduttiin suorittamaan kahdes
sa 20 min:n osassa.

Sekä maskinvalmistustilan että varsinaisen prosessointitilan hiukkas
pitoisuuden todettiin piirien valmistuksen alkuvaiheessa tuottavan 
ongelmia, mutta oikeiden työtapojen kehittymisen myötä näitä haitta
vaikutuksia pystyttiin vähentämään.
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Kuva 38. Resistissä olleen pölyhiukkasen aiheuttama aukko paksuun
SiO2-kerrokseen, kun aukot p+-diffuusiota varten on etsattu.

Lisäksi todettiin, että suunniteltaessa piirejä tulisi kaikki purin 
osat pyrkiä toteuttamaan käyttäen yhtä suuria viivanleveyksiä. To
teutetussa CCD-viivelinjassa substraattikontakti oli 1000 ymx 1000 ym, 
joka on pinta-alaltaan n. 40-kertainen verrattuna esimerkiksi p -aluei
den kontaktiaukkoihin. Etsattaessa todettiin näiden eri kokoisten 
aukkojen etsaantuvan eri nopeudella, siten että osa substraattikontak- 
tin keskiosaa etsaantui muita osia hitaammin. Tällöin syntyi vaara 

pienten kontaktiaukkojen ylietsaantumiselle.

Kriittisimmiksi vaiheiksi toteutetun CCD-viivelinjan valmistuksessa 
osoittautuivat tavanomaisesta MOS-teknologiasta poikkeavat työvaiheet 
ja niiden liittäminen prosessiin.
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6. CCD-PIIRIEN MITTAUS JA OMINAISUUDET 

6.1 Yleistä

Prosessoinnin onnistuneisuus kiekkotasolla todettiin mittaamalla kie
kolla olevien piirien pn-liitosten virtajänniteominaiskäyrät, jolloin 
varmistettiin diffusointien ja alumiinin sintrauksen onnistuneisuus 
ennen piikiekon leikkausta ja kotelointia. Piirirakenteen ominaisuuk
sien mittaaminen, varaussiirtotehokkuusmittaukset ja termisen gene- 
raation aiheuttaman virran mittaukset suoritettiin piirien koteloin- 

nin jälkeen.

CCD-viivepiiri suunniteltiin siten, että varauksen siirtyminen voitiin 
ilmaista ennen vahvistusta ja vahvistuksen jälkeen. CCD-piirien mit
tausta varten rakennettiin ohjauselektroniikka, joka pyrittiin teke
mään mahdollisimman joustavaksi, koska piirien toiminta-aluetta ei 
voitu piirien valmistuksen alkuvaiheessa määrätä prosessointia vielä 
kehitettäessä. Rakennettu CCD-piirin ohjauselektroniikka sisältää 
taajuusjakajan ja siihen yhdistetyn vahvistinosan, jonka avulla taa
juus jakajasta lähtevien pulssien jännitetaso voidaan säätää
±5 __ ±28 V:iin. Näin on mahdollista testata sekä p- että n-kanavai-
sia kolmivaiheisia CCD-piirejä, joiden siirtokanavan Si02~kerroksen 
paksuudet vaihtelevat n. 0,1 ... 0,5 ym. Lisäksi ohjauselektroniikka 
sisältää-tulodiodin ja vahvistustransistorin ohjauksen ajoituksen. 
Rakennetun ohjauselektroniikan avulla on mahdollista testata CCD-pii
rien toimintaa aina 1 MHz:n siirtotaajuuteen saakka kiinteästi ohjaus- 
elektroniikkaan rakennetulla ajoituksella. Siirtoelektrodipulssien 
päällekkäisyyden määrää pääkellotaajuus.

CCD-piirin toiminta-alueen määräämiseksi suoritettiin varausmenetys- 
mittauksia ja termisen generaation aiheuttaman varausmäärän mittauksia 
s i ir totaa j uuden ja si.irtoelektrodi jännitteiden funktiona. Lisäksi 
mittaustuloksia käytettiin apuna suunnittelusääntöjen luomisessa yhdes

sä CCD-piirien valmistuksesta saatujen kokemusten kanssa.
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6.2 Varauksen siirtymiseen liittyvät mittaukset

Varauksen ilmaisu tapahtui estosuuntaiseksi kytketyn diodin avulla 
kuvan 39 esittämällä tavalla.

Pääoskillaat-

10 V

220K
3 f1

Kuva 39.* Varauksen ilmaisu ennen vahvistustransistoria.

Mittauksia suoritettaessa todettiin, että -10 V:n jännite riittää 
aikaansaamaan riittävän suuren, n. 4 ym:n levyisen, tyhjennysalueen 
estosuuntaisen p+n -diodin heikommin seostetulle so. substraatin puo
lelle, kun substraatin seostus = 5-1015 l/cm3. Aukkovarauspaketin 

saapuminen estosuuntaiseen p+n -rajapintaan ilmenee positiivisena 
pulssina piirin lähtöjännitteessä V^. Tällöin tulosignaali näkyy 

piirin lähtöjännitteessä verhokäyränä.
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Kuva 40. CCD-viivepiirin lähtöjännite VQut kuvan esittämässä kytken 
nässä, kun tulosignaalina on 300 Hz:n siniaalto 6 Vpp ja 
pääkellotaajuutena 40 kHz, jolloin siirtotaajuutena on 
13,3 kHz.

Tulosignaalin etujännite -4,3 V valittiin siten, että mitattiin, millä 
etujännitteen arvolla tuleva sinisignaali voitiin ilmaista täydellise

nä lähdössä.

Varaussiirtomittauksia suoritettiin siirtoelektrodijännitteiden ja
pääkellotaajuuden funktiona, jolloin voitiin määrätä varausmenetys
siirtoelektrodia kohti. Mittaukset suoritettiin kuvan 39 esittämässä
kytkennässä siten, että tulosignaalina käytettiin 6 suorakulma-
aaltoa, jonka taajuus oli 300 Hz. Varausmenetys ilmeni jännitteen
V verhokäyrässä suorakulmaisesta aaltomuodosta poikkeavuutena puis- 
out
sijonon etureunalla.
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Kuva 41. Varausmenetyksen toteaminen CCD-viivepiirin lähtö- 
jännitteessä V

6 V:n tulosignaali vastaa varausmäärää 51,8 pC, koska tutkitussa 
tapauksessa kanavaa peittävän SiC>2-kerroksen paksuus on 0,1 pm ja 

siirtoelektrodin pinta-ala on 50 pmx 50 pm.

Suoritettujen varausmenetusmittausten perusteella todetaan, että to
teutetun, 15 siirtoelektrodia käsittävän CCD-viivelinjan varausmene-

—3 -2tys siirtoelektrodia kohti vaihtelee 10 ... 8*10 , kun pääkello-

taajuus on 20 kHz ... 1 MHz.

Pintakanava-CCD-rakenteessa lähellä puolijohteen pintaa sijaitsevat 
nopeat pintatilat aiheuttavat pääosan siirto-osassa tapahtuvasta va- 
rausmenetyksestä. Jos nopeiden pintatilojen emissioaika ts. aika, 
jossa pintatilat purkautuvat, on niin lyhyt, että loukkuuntunut va
raus ehtii palautua inversioalueeseen ennen varauspaketin siirtymistä, 
ei pintätilöillä ole vaikutusta varauksensiirtotehokkuuteen. Jos pin
tatilojen emissioaika on hieman pitempi tai samaa suuruusluokkaa kuin 
aika, jona siirrettävää varauspakettia säilytetään potentiaalikuopas- 
sa, syntyy jälkeen jäävä varausmäärä, joka vaikuttaa koko piirin va
rauksensiirtotehokkuuteen. Sen sijaan ne nopeat pintatilat, joiden 
emissioaika on pitkä verrattuna varauspaketin säilytysaikaan poten 
tiaa1ikuopa s sa, ovat efektiivisesti täynnä koko ajan eivätkä vaikuta



69

S¿/Siirtoelektrodi

300 Hz

1 MHz100 :-:H10 kHz
Toteutetun CCD-viivepiirin varausmenetys siirtoelektrodiaKuva 42.
kohti ei pääke1Iotaajuuden fQ funktiona.

varauksensiirtotehokkuuteen. Pintatilojen vaikutusta pintakanavara- 
kenteisten CCD-piirien toimintaan voidaan vähentää siirtämällä varaus
ta koko ajan siten, että ns. pohjavarausmäärä loukkuuntuu pintätilöi
hin ja varsinainen signaalivarausmäärä siirtyy ilman loukkuuntumisti- 
lojen aiheuttamia varaushäviöitä potentiaalikuopasta toiseen. Siirto- 
tehokkuuden parantamiseksi käytetyt pohjavarausmäärät ovat tavallisesti 

10 ... 50 % signaalivarausmäärästä, joka pintakanavarakenteisessa

CCD-piirissä enintään voidaan siirtää.

Toteutetun CCD-piirirakenteen varausmenetysmittaukset suoritettiin 
käyttämällä tulosignaalina jaksollista suorakaideaaltoa ja sellaista 
siirtoelektrodien ohjausta, että pintatilat ehtivät purkautua ohjaus
signaalin noliatason aikana. Suoritetuista varausmenetysmittauksista



70

saadut tulokset ovat samantapaisia kuin kirjallisuusviitteessä /11/ 
esitetyt mittaustulokset 64 siirtoelektrodia käsittävälle pintakana- 
varakenteiselle CCD-viivepiirille, joka on valmistettu (100)-suuntaa 
selle piikiekolle ja jonka siirtokanavan leveys on 127 ym eli noin 
neljäsosa toteutetun CCD-piirin siirtokanavan leveydestä.

Kirjallisuusviitteen /31/ mukaan voidaan esittää siirtoelektrodia kohti 
tapahtuvan varausmenetyksen E. riippuvuus pintatilojen määrästä. Yh
tälössä on oletettu, että siirtoelektrodipulssien päällekkäisyys on 
noin kolmasosa pulssin pituudesta, mikä määrää varauspaketin siirtoon

varatun ajan.

e. 1
kTNss In ( 3n ) N zSIC

( 64 )

missä N on siirrettävien alkeisvarausten määrä pinta-alayksikköä 
kohti, fGnollapulssien määrä ykköspulssien välissä siirettäessä jak- 

sollistaZsignaalin ja Nss on pintatilojen määrä pinta-alayksikköä 

kohti. Valmistetuille CCD-piireille suoritettujen mittausten perus
teella saatiin yhtälön (64) mukaiseksi pintatilojen määräksi 
1,3.io10 ... 5-1010 l/cm2eV, jotka arvot ovat yhteensopivia mittaus
ten /32/ ja kirjallisuusviitteessä" /11/ esitettyjen tulosten kanssa.

Valmistettujen CCD-piirien varausmenetystä mitattiin surtoelektrodi 
jännitteiden ja pääkellotaajuuden funktiona. Tällöin havaittiin po
tent iaalikuopan täyttöasteen vaikuttavan siirtotehokkuuteen.

Pienillä siirtoelektrodijännitteiden itseisarvoilla (tässä VQ < -U V) 
signaalivaraus täyttää lähes koko potentiaalikuopan ja näin siirrettä
vät varaukset joutuvat tekemisiin pintatilojen kanssa ja loukkaantunut 
todennäköisemmin kuin jos potentiaalikuoppa on hieman suurempi. Al
haisilla siirtotaajuuksilla (fQ < 100 kHz) ja tietyillä siirtoelekro- 
dijännitteillä (tässä -15 V < VQ < -13 V) kasvaa hajakentän vaikutus 
ja varausmenetys siirtoelektrodia kohti lisääntyy. Erittäin suurilla 
siirtoelektrodijännitteiden itseisarvoilla (tässä VQ < -15 V) poten 
tiaalikuopat tulevat edelleen syvemmiksi ja loukkuuntumistodennäköisyys 
pienenee, joten varausmenetys siirtoelektrodia kohti pienenee. Siir
ryttäessä käyttämään suurempia siirtotaajuuksia potentiaalikuopan täyt-
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£./Si i г toe I e k t rod i

500 kHz

100 kHz

50 kHz

30 kHz

1 0 V 1 2 V 20 V

Kuva 43. Varausmenetyksen ei käyttäytyminen siirtoelektrodijännit 
teiden ja pääke1lotaajuuden fQ funktiona, kun tulosignaa-
li Vjn = 6 V ja sen taajuus f= 300 Hz.

töasteen vaikutus varauksensiirtotehokkuuteen vähenee ja varausmenetys 
kasvaa. Optimaaliseksi potentiaa1ikuopan täyttöasteeksi saatiin suo
ritettujen mittausten perusteella n. 0,5 siirtotaajuuksilla 
f = — < 170 kHz. Tulos on kirjallisuusviitteen /33/ mukainen.

Suoritettujen varausmenetysmittausten perusteella voidaan määrätä to
teutetun CCD-viivelinjan optimaalinen toiminta-alue. Käytettäessä 
CCD-viivelinjaa sähköisesti muutettavana viive-elimenä ovat siirto- 
taajuuden aiheuttamat muutokset varaussiirtotehokkuuteen otettava
huomioon.
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6.3 Termisen generaation aiheuttaman varausmäärän mittaaminen

Termisellä generaatiolla tarkoitetaan MOS-rakenteessa vähemmistövarauk- 
senkuljettajien syntymistä tyhjennysalueessa /37/. Termistä generaatio
ta tapahtuu eriste-puolijohderajapinnassa (pintageneraatio) tai hieman 
syvemmällä puolijohteessa (substraatissa tapahtuva generaatio). Voi
makkaassa inversiotilanteessa termistä generaatiota tapahtuu siinä 
MOS-rakenteen tyhjennysalueen osassa, jossa varauksenkuljettajatiheys 
on pienempi kuin itseisjohtavan piin varauksenkuljettajatiheys. Jos 
MOS-rakenteen elektrodiin tuodaan inversiotilanteen aikaansaava jän
nite, tapahtuu pintageneraatiota pääasiassa elektrodia ympäröivässä 
tyhjennysalueessa ja substraattigeneraatiota puolijohteessa elektrodin 
alapuolelle muodostuvassa tyhjennysalueen osassa /38/.

Termisen generaation synnyttämien varauksenkuljettajien virrantiheydel
le J voidaan esittää lauseke /38/D

( 65 )J,D

missä n. on itseisjohtavan piin varauksenkuljettajatiheys, efektii
vinen tyhjennysalueen leveys, Tq varauksenkuljettajien elinaika substraa
tissa, s pintageneraation vilkkaus, A elektrodin pinta-ala ja P sen
alueen keskimääräinen ympärysmitta, jossa generaatiota tapahtuu. Efek
tiiviseksi generaatioalueen leveydeksi voidaan määritellä /37/

( 66 )

missä W on tyhjennysalueen leveys ja

Wf
( 67 )

Määritellään

n. l
( 68 )
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Terraisen generaation aiheuttama varausmäärä Qd voidaan laskea virran 

perusteella

QD JD-Ä-ti ( 69 )

kun t. on generaation tapahtumiseen varattu ns. integrointiaika.

Termisen generaation aiheuttaman varausmäärä mitattiin toteutetussa 
CCD-viivepiirissä kuvan 39 esittämässä kytkennässä.

V. = 6 V

= 300 Hz
V„ = -22 V

V =-20V

V„ = -16 V

= -12 V

5 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz

Kuva 44. CCD-viivepiirin suhteellinen, termisen generaation aiheuttama 
varausmäärä siirtoelektrodijännitteiden ja pääkellotaajuuden 
fQ funktiona, kun ympäristön lämpötila on 25 C.
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Kuvassa esitettyjen mittaustulosten mukaan termisen generaation aiheut 
tamien varauksenkuljettajien määrä pienenee siirtotaajuuden kasvaessa, 
koska integrointiaikä pienenee. Pienillä siirtotaajuuden arvoilla voi 
daan todeta termisen generaation aikaansaaman varauksenkuljettajien 
määrän kyllästyvän potentiaalikuopan täyttyessä vähemmistövarauksen- 

kuljettajista /35/.

E.
I

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

Kuva 45. Tulosignaalin vaikutus termisen generaation aiheuttamaan 
suhteelliseen varausmäärään Çfo/QgiG 3a varaushäviöön 
siirtoelektrodia kohti toteutetussa CCD-viivepiirissä.

Kuvassa 45 esitetystä mittaustuloksesta voidaan todeta, että siirret
tävän varausmäärän kasvaessa termisen generaation aiheuttama varaus- 
määrä pienenee tulosignaalin kasvaessa. Tämä johtuu efektiivisen tyh 
jennysalueen pienenemisestä signaalivarausmäärän kasvaessa. Samalla 
suoritetusta siirtotehokkuusmittauksesta todetaan siirtotehokkuuden 

pysyvän lähes muuttumattomana signaa1ivarausmäärän kasvaessa.
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Ulkoisen lämpötilan vaikutusta termisen generaation aikaansaamaan va- 
rausmäärään mitattiin kuvan 39 esittämässä kytkennässä lämpötila-alueel
la -20°C ... +68°C, jolloin todettiin suhteellisen varausmäärän voima
kas pieneneminen lämpötilan laskiessa.

V = - 16 V

V = - ib V

12 V

+ 6o°c + 80°C Ympäristön
lämpötila

Kuva 46. Termisen generaation aiheuttaman suhteellisen varausmäärän 
käyttäytyminen ympäristön lämpötilan ja siirtoelektrodi- 
jännitteiden funktiona.

Kuvissa 45 ja 46 esitetyt mittaustulokset vahvistavat varausmenetys-
mittausten perusteella määrätyn CCD-piirin optimaalisen toiminta-alueen
f = 20 kHz (f = 60 kHz) ja V = -12 V, kun otetaan huomioon, että o G
termisen generaation osuus siirrettävästä signaalivarausmäärästä tulisi 

olla 5 50 %.
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6.4 Kokonaispiirirakenteen toiminnan toteaminen

Piirirakenteen kokonaistoiminta mitattiin koteloituna kuvan 47 esit
tämässä kytkennässä liitteessä 2 esitetyn ajoituksen mukaisesti.

Ohjauselektro-
niikka O- 18 V

330 K

oi

Kuva 47. CCD-viivepiirirakenteen toiminnan mittauskytkentä.

Kuten edellä olevasta mittauskytkennästä voidaan havaita, invertoi 
vahvistustransistori detektoitavan signaalin, kun asetustransistorin 
avulla on ennen varauspaketin saapumista esivarattu vahvistustransis- 

torin gate.
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Kuva 48. Vahvistetun puoli'aaltotasasuunnatun, sinimuotoisen 6 Vpp 
signaalin detektointi vahvistusasteen jälkeen kuvan 47 
esittämässä kytkennässä.

50 kHz

5 V *

vahvistuksen
jälkeen

vahvistusta

Kuva 49. Mitatut lähtösignaalitasot ennen vahvistusta ja vahvistuksen 
jälkeen tulosignaalin funktiona.
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Vahvistinasteen lineaarisuutta voidaan parantaa valitsemalla asetus- 
transistorin ja vahvistustransistorin ohjausjännitteet siten, että 
vahvistustransistori toimii lineaarisella vahvistusalueella. Piirin 
kokonaistoiminnan toteaminen vahvisti kiinteästi piirin ohjauselektro- 
niikalla toteutetun ajoituksen toiminnan piirin kanssa. Lisäksi pii
rin valmistuksesta ja ominaisuuksista saatujen tietojen perusteella 
voidaan parantaa piirirakenteen suorituskykyä ja helpottaa sen val
mistusta .



79

7. YHTEENVETO

Työssä on suunniteltu ja valmistettu pintakanavarakenteinen CCD- 
viivepiiri, joka on toteutettu käyttämällä Al-Al^-Al -metallointia. 
A120 -kerros toimii eristeenä vierekkäisten Al-siirtoelektrodien vä

lillä. Viivepiirin tulopiirinä on ns. esivarattu tulopnn, purin 
siirto-osa muodostuu 15 siirtoelektrodista ja lähtöpiiri toimii kel

luvan diffuusion avulla. Lisäksi lähtöpiiriin sisältyy yksinkertai

nen vahvistinaste..

CCD-viivepiirin toteutuksen tavoitteena on ollut hankkia kokeellises
ti tietoja CCD-piirien valmistuksesta, MOS-suunnittelusäännöistä sekä 
kaksike rro smeta1loinnin ja piirin kanssa samalle piipalalle integroi
dun vahvistimen toteuttamisesta. Piirin suunnittelun ja toteutuksen 
aikana käytettävissä olevaa VTT:n puolijohdelaboratorion MOS-valmis- 
tuslinjaa on täydennetty maskinpiirtojärjestelmällä ja anodisointi- 
laitteella, joita on käytetty hyväksi MOS-linjaa käynnistettäessä:
maskinpiirtojärjestelmää valolitografiatekniikan kehittämiseen ja 
anodisointilaitetta seostusprofiilien alustavaan määrittämiseen.

CCD-piirin valmistuksessa kriittisimmiksi vaiheiksi osoittautuivat 
vakiovirtamenetelmällä suoritettava alumiinin anodisointi ja Al2°3 
-kerroksen etsaus kahden métallointikerroksen kontaktoinnin järjestä
miseksi. CCD-piirin mittausta varten rakennettiin ohjauselektro- 
niikka, joka pyrittiin tekemään mahdollisimman joustavaksi. Maskin
piirto järjestelmä kehitettiin vastaamaan valmistuksen asettamia tark- 
kuusvaatimuksia ja järjestelmää voidaan tulevaisuudessa käyttää joko 
itsenäisesti tai osana ulkopuoliseen step and repeat -palveluun pe
rustuvaa järjestelmää.

Toteutetun CCD-piirin varauksensiirtotoiminta voitiin todeta seka kiek 
kotasolia ja koteloinnin jälkeen. Varsinainen piirin ominaisuuksien 
mittaaminen suoritettiin kuitenkin vasta koteloinnin jälkeen.
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CCD-piirin varaussiirtotehokkuusmittausten perusteella voitiin määrätä 
pintatilatiheys 1,3 ... 5-1010 l/cm2eV, joka on yhteensopiva valmistus

prosessista aiemmin suoritettujen CV-mittaustuloksista saatujen pinta- 
tilatiheyksien kanssa. Näiden mittausten perusteella todettiin poten- 
tiaalikuopan täyttöasteen vaikuttavan varauksensiirtotehokkuuteen ja 
optimaaliseksi potentiaa1ikuopan täyttöasteeksi havaittiin pienillä 
siirtotaajuuksilla n. 0,5.

Termisen generaation aiheuttama varausmäärä mitattiin siirtotaajuuden, 
siirtoelektrodijännitteiden, tulosignaalin ja ulkoisen lämpötilan 
funktiona. Termisen generaation synnyttämän varausmäärän todettiin 
kyllästyvän integrointiaikojen kasvaessa ts. pienillä siirtotaajuuk
silla, kun potentiaalikuopät ehtivät täyttyä syntyvästä varauksesta. 
Lisäksi termisen "generaation aiheuttamien varausmäärien todettiin pie
nenevän siirtotaajuuksien kasvaessa. Suurten tulosignaalien havait
tiin pienentävän tyhjennysalueen osaa, jossa termistä generaatiota 

tapahtuu.

Kokonaispiirirakenteen toimivuus todettiin mittaamalla varauksensiir
toilmiö vahvistimen jälkeen. Esitettyjä tuloksia voidaan täydentää 
selvittämällä termisen generaation osatekijöiden pintageneraation ja 
syvemmällä piissä tapahtuvan generaation osuutta CCD-piirin eri toi

mintaolosuhteissa .

Koska toteutettu CCD-viivelinja on peruspiirirakenne, voidaan toteu
tuksesta saatuja tietoja käyttää hyväksi suunniteltaessa ja valmis
tettaessa tähän rakenteeseen perustuvia piirejä esimerkiksi suodatti
mia, kuva-antureitä ja aikajakopiirejä. Varaussiirtotehokkuusmit- 
tauksien ja termisen generaation aiheuttaman varausmäär än mittauksien 
perusteella on mahdollista määrätä toteutettujen piirien optimaalinen 
toiminta-alue. Lisäksi valmistuksesta saatuja kokemuksia voidaan hyö
dyntää kaupallisten puolijohdekomponenttien laadunarvioinnissa.
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