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Abstrakt: 

 Práce se zabývá problematikou stárnutí unipolárního tranzistoru. V teoretické �ásti jsou 

popsány mechanismy, zp�sobující stárnutí unipolárního tranzistoru a zp�soby omezení vlivu 

zm�ny parametr� v �ase Na základ� teoretických znalostí bylo provedeno m��ení a 

vyhodnocení nam��ených dat. Výsledkem práce je model stárnutí unipolárního tranzistoru, 

vytvo�ený extrakcí parametr� z nam��ených dat a výpo�tem degrada�ních konstant pomocí 

t�chto parametr�. V praxi lze tento model použít v simulátorech elektronických obvod�, které 

podporují simulaci stárnutí (nap�. ELDO).     

Abstract:  

 This work deals with problems aging of unipolar transistors. In theoretical parts are 

described the mechanisms which causing aging unipolar transistors and way leading to the 

restriction the change of parameters in time. The measurement and data evaluation was built 

on theoretical knowledge. The model of aging FET is a result of this works; it is creating 

extraction of data from measured data. Finally, the degradation constants are evaluation from 

this data. This FET aging model is easy to use in simulators of electronics circuits including 

aging simulations (e.g. ELDO). 
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1. Úvod 

 
P�i zvyšujících se požadavcích na základní technické parametry NMOS tranzistor� je 

obtížné dodržet podmínky, které na jedné stran� požadují nap�. zp�tnou kompatibilitu se 
staršími typy MOS tranzistor� a obvod� z nich vytvo�ených, na druhou stranu co nejmenší 
rozm�ry. Proto je nutné se nov� zabývat zkoumáním jev�, které vznikají p�i snaze o dodržení 
t�chto podmínek. Jedna z nejd�ležit�jších oblastí, které je nutno zkoumat do hloubky je efekt 
krátkého kanálu, angl. „Short channel effect“. Tato oblast zahrnuje jevy, jako jsou injekce 
energetických nosi�� (HCI, angl. Hot carrier injection), �asová závislost pr�razu dielektrika 
(TDDB, angl. Time dependent dielectric breakdown) a další. 

Vlastnosti sou�asných NMOS tranzistor� se tedy m�ní s ohledem na jejich 
miniaturizaci a integraci. Zvláštní d�raz je kladen na dlouhodobou spolehlivost, p�i�emž pod 
pojmem dlouhodobá spolehlivost rozumíme stálost základních elektrických parametr� po 
dobu života sou�ástky. 

Tato diplomová práce vznikla ve spolupráci se spole�ností ON Semiconductor, jedním 
z p�edních výrobc� analogových integrovaných obvod�, který se zabývá problematikou 
spolehlivosti elektronických sou�ástek. Cílem této práce je analyzovat jevy, zejména jev 
injekce energetických nosi��. Vlastní praktická �ást zahrnuje m��ení parametr� MOS 
tranzistor� v pracovním režimu umož�ujícím simulaci zrychleného stárnutí. Výstupem práce 
je analýza nam��ených dat, extrakce degrada�ních parametr� a jejich za�len�ní do modelu 
BSIM4. Tento model pak umož�uje simulovat vliv injekce energetických nosi�� a 
p�edpov�d�t dlouhodobou spolehlivost simulované sou�ástky.  
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2. Teoretický p�ístup 

2.1. Degradace energetickými nosi�i v MOS tranzistorech 
Následkem pokroku v oblasti polovodi�ové techniky a neustálé poptávky po 

výkonn�jších elektronických obvodech je snaha o vytvo�ení co nejdokonalejších základních 
prvk�, nap�. MOS tranzistor�. Délka kanálu, jeden z klí�ových parametr�, dosahuje tém�� své 
minimální hodnoty. Na druhou stranu je však nutné nap�. z provozních d�vod� zachovat 
zp�tnou kompatibilitu se staršími obvody nebo z d�vodu rychlosti. Zachování obou podmínek 
spole�n� však není možné, v MOS tranzistoru s minimální délkou kanálu a aplikací b�žných 
nap�tí VDS, VGS a VBS by došlo ke vzniku velmi vysokého laterálního elektrického pole a tím 
by byla funkce MOS tranzistoru výrazn� ovlivn�na. Ovlivn�ním m�žeme rozum�t nap�íklad 
spolehlivost v dlouhodobém m��ítku. 

 

 
Obr. 1 – Základní mechanismy degradace [1] 

 
Silná elektrická pole v MOS tranzistorech jsou p�vodcem energetických nosi��, které 

se ozna�ují jako „horké“ nosi�e. Nosi�e mají dostate�n� vysokou energii a tak se mohou 
dostat z polovodi�e do dielektrika, který tento polovodi� obklopuje. Je to zejména hradlový 
oxid a bo�ní oxid. P�ítomnost pohyblivých nosi�� v oxidu vede k r�zným fyzikálním 
proces�m, které mohou výrazn� ovlivnit chování b�hem b�žného provozu v delším �asovém 
horizontu a nakonec mohou zp�sobit selhání obvodu. Tato degradace v tranzistorech a 
obvodech je zp�sobena injekcí energetických nosi�� z k�emíkového substrátu do okolního 
dielektrika. Tyto energetické nosi�e zp�sobují nestabilitu tranzistoru a souvisí se spolehlivostí 
u moderních MOS tranzistor�. O�ekává se, že v budoucích generacích bude tento podíl ješt� 
vyšší. Studium základních fyzikálních proces� vede k odhalení, které z parametr� nejvíce 
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 ovliv�ují injekci energetických nosi�� a optimalizaci t�chto parametr� tak, aby spolehlivost 
MOS tranzistor� byla v budoucnu co nejvyšší. [1] 

 

 
 

Obr. 2- Po�adí základních fyzikálních mechanism�, které p�ispívají k poruchám v MOS tranzistorech a které 
jsou zp�sobeny energetickými nosi�i [1] 

 

2.2. Základní fyzikální mechanismy 
Mezi základní fyzikální mechanismy, které ovliv�ují spolehlivost MOS tranzistor� 

pat�i:  
� Vliv vysokého laterálního elektrického pole -  v MOS tranzistorech 

s krátkým kanálem zp�sobuje vysoké laterální elektrické pole 
nerovnováhu energetického rozložení. Generace energetických nosi�� 
je hlavním zdrojem možných problém� se spolehlivostí MOS 
tranzistor�.  

� Ztráta energie vlivem ionizace - energetické nosi�e ztratí svou energii 
vlivem ionizace, mající za následek zvýšení substrátových proud� 
složených z majoritních nosi�� generovaných dopadem energetického 
nosi�e. Nárazem vygenerované nosi�e také slouží jako „horké“ nosi�e, 
které injektují do vrstvy oxidu okolo k�emíkového substrátu a rovn�ž 
ovliv�ují rozložení elektrického pole. Vytvo�ené zá�ení z takovéhoto 
energetického nosi�e nebo z rekombinace elektron-díra m�že zp�sobit 
vznik foton�, které se mohou následn� zp�t uplat�ovat p�i pochodech 
jinde v substrátu. 
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 � P�ekonání energetické bariéry - energetické nosi�e mohou získat 
dostate�nou energii k tomu, aby p�ekonaly energetickou bariéru na 

rozhraní Si–SiO2 nebo mohou tunelovat do oxidu.  
� Generace poruch - vst�íknuté energetické nosi�e reagují spole�n� 

s oxidem a využívají svou energii ke generaci poruch v oxidu a jeho 
rozhraních. 

� P�ítomnost poruch -  v oxidu zp�sobuje posun parametr� tranzistoru. 
Tato nestabilita v parametrech tranzistoru je p�ekážka v dlouhodobé 
spolehlivosti t�chto tranzistor�. [1]  

2.2.1. Nosi�e „oh�ívané“ v k�emíku 

B�hem �innosti tranzistoru v obvodu se objevuje vysoké elektrické pole v blízkosti 
p�echodu kolektor – substrát. Vysoké elektrické pole zvyšuje koncentraci energetických 
nosi�� a zp�sobuje tak energetickou nerovnováhu. V d�sledku toho je koncentrace 
majoritních nosi�� dostupných pro injekci do oxidu siln� závislá na rozložení elektrického 
pole v k�emíkovém substrátu. A pro požadavek na p�esný výpo�et degradace, kterou 
zp�sobují energetické nosi�e, je nutné znát p�esné rozd�lení elektrického pole.     

Existuje n�kolik model� pro rozložení energetických nosi�� náboje, využívající 
p�edpokladu p�ímého vztahu mezi pr�m�rnou energií nosi�� a lokálním elektrickým polem. 

 

 
Obr. 3– Pásový diagram pro Si a SiO2 [1] 

 
Potenciální bariéra pro elektrony na rozhraní Si–SiO2 je p�ibližn� 3,2 eV, obr. 3, to 

tedy znamená, že pokud je nap�tí VDS nižší než 3,2 V, nem�la by být pozorována žádná 
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 injekce energetických nosi��. Nicmén�, byly pozorovány pom�rn� významné substrátové 
a hradlové proudy pod touto pracovní oblastí. [1] 

V tranzistorech s delším kanálem je vliv elektrického pole relativn� menší n�ž 
u tranzistor� s kratším kanálem. Mimoto délka satura�ní oblasti je funkcí jak délky kanálu, 
tak tlouš�ky hradlového oxidu. Následkem toho, tranzistory s delším kanálem mají pomaleji 
prom�nná elektrická pole podél kanálu a jak již bylo zmín�no, mají rovn�ž nižší maximální 
hodnotu elektrického pole. V takových p�ípadech z�stává kanál vytvo�ený nosi�i v tepelné 
rovnováze s krystalovou m�ížkou a pr�m�rná energie nosi�� náboje m�že být vypo�ítána 
z hodnot lokálního elektrického pole. V tranzistorech, ve kterých jsou rozm�ry a elektrické 
pole zmenšovány nesouhlasn�, se m�že objevit nep�im��en� velké a vysoce lokalizované 
elektrické pole blízko satura�ní oblasti, které má za následek zvýšení energie nosi��, jejichž 
energie je významn� nad hodnotou tepelné rovnováhy. Jinými slovy, maximální energie 
nosi�� je odd�lena od maximálního elektrického pole. Z tohoto d�vodu, rozložení energie 
nosi�� není funkce lokálního elektrického pole, ale závisí na rozd�lení elektrických polí tak, 
aby nosi�e mohly dosahovat vysokých energií. Navíc takové nelokální efekty nejsou zahrnuty 
v modelech popisující degradaci energetickými nosi�i v MOS tranzistorech. Nicmén�, tyto 
efekty nemohou být zanedbány v moderních submikronových MOS tranzistorech. Nelokální 
závislost energie nosi�� na rozložení elektrického pole tak musí být zahrnuta v simula�ních 
nástrojích, které mají modelovat proces „oh�evu“ nosi��, speciáln� p�i nízkých nap�tích. [1] 

2.2.2. Nárazová ionizace 

Nosi�e náboje v k�emíku, které získají ioniza�ní energii, generují páry elektron-díra 
pomocí nárazové ionizace. Elektron ve vodivostním pásu m�že nap�íklad vybudit elektron ve 
valen�ním pásu a výsledkem jsou pak dva elektrony ve vodivostním pásu a díra ve valen�ním 
pásu. Obecn� �e�eno, nárazová ionizace pracuje sama, nezávisle na elektrickém poli. [1] 

V�tšina majoritních nosi�� náboje generovaná nárazovou ionizací je shromážd�na 
v substrátové elektrod�, z tohoto d�vodu je možné využít substrátový proud p�i m��ení 
nárazové ionizace v MOS tranzistorech. Mimoto, elektrony a díry, generované nárazovou 
ionizací ve vysokém elektrickém poli, mohou díky tomuto poli získat vysokou energii 
a pronikat do hradlového oxidu. Jinak �e�eno, generace páru elektron – díra nárazovou 
ionizací poskytuje další zdroj energetických nosi��. Ve skute�nosti, v tranzistoru MOS 
s kanálem N tato nárazová ionizace je nejv�tším zdrojem p�i degradaci energetickými nosi�i. 
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 2.2.3. Injekce nosi�� do oxidu 

Nosi�e blízko SiO2 – Si rozhraní v tranzistoru MOS musí p�ekonat energetickou 
bariéru, aby mohly projít do oxidu. SiO2 má elektronovou afinitu 0,9eV a ší�ku zakázaného 
pásu p�ibližn� 9 eV. K�emík má elektronovou afinitu 4,05 eV a ší�ku zakázaného pásu 
1,12eV. P�i porovnání pás� v Si a SiO2, zjistíme, že výsledkem je energetická bariéra 3,1 eV 
pro elektrony a 4,8 eV pro díry, jak je zobrazeno na obr. 3 . Výsledkem velkého rozdílu mezi 
energetickými bariérami pro elektrony a pro díry je to, že po�et elektron� vst�íknutých z Si do 
SiO2 je mnohem v�tší než po�et d�r. Kv�li t�mto rozdíl�m mezi energetickou bariérou pro 
elektrony a pro díry je mechanismus degradace zna�n� odlišný pro tranzistory MOS 
s kanálem N a s kanálem P. [1]  

 

 
 

Obr. 4– Vodivostní pás v Si a SiO2 a p�ítomnost potencionálního p�echodu p�es oxid [1] 

 
Nosi�e náboje v Si v blízkosti rozhraní Si-SiO2 zp�sobují opa�né náboje v oblasti 

oxidu (zrcadlová síla). Když je použito externí elektrické pole, dochází ke snížení energetické 
bariéry, viz. obr. 4.  

Nosi�e, které mají energii vyšší než lokální energetická bariéra na p�echodu Si-SiO2, 
mohou být s vysokou pravd�podobností injektovány do oxidu. Interakce energetického 
elektronu v k�emíku blízko rozhraní Si-SiO2 s potenciálním rozložením je znázorn�na na  
obr.5. Nosi�e, které p�echázejí rozhraním naráží na potenciálovou jámu mezi rozhraním 
a umíst�ním vrcholu potenciálu v oxidu, xm, jak je zobrazeno na obr. obr. 5. Rozptyl v této 
potenciálové jám� m�že emitovat nosi�e zp�t do k�emíkového substrátu, situace je ozna�ená 
jako odraz na obr. 5. Navzdory jisté energetické ztrát� zp�sobenou tímto rozptylem, mají 
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 nosi�e kone�nou pravd�podobnost injekce do oxidu p�es trojúhelníkový potenciál. Nosi�e, 
které nejsou postiženy srážkami v potenciálové jám� p�echází p�es energetickou bariéru a 

vstupují do oxidu, tento jev je na obr. 5 ozna�en jako p�enos. Lze tedy �íct, že spojením 
zrcadlové síly, pravd�podobnosti p�enosu, odrazu a tunelování p�es bariéru je základ pro 
modelování toku injektovaných energetických nosi��. [1]   

 

 
Obr. 5– Vodivostní pás v Si a SiO2 se znázorn�ním transport� energetických nosi�� do hradlového oxidu [1] 

 

 

 
 

Obr. 6– Ukázka mechanism� tunelování energetických nosi�� náboje [1] 

 
Povrchový potenciál je na rozhraní Si-SiO2, a proto úbytek nap�tí na hradlovém oxidu 

se m�ní podle toho, jak se pohybujeme od emitoru k kolektoru. Tato zm�na v povrchovém 
potenciálu vyvolává zm�nu ve snižování Schottkyho bariéry podél kanálu. Procesy injekce 
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 nosi�� jsou tak komplexní funkcí použitých podmínek, umíst�ní podél kanálu a typu 
injektovaných nosi��.  

Degradace energetickými nosi�i by tedy m�la obsahovat modely takovýchto závislostí, 
aby bylo možné p�esn� pochopit jev injekce nosi��. Submikronové tranzistory s tenkými 
hradlovými oxidy, které jsou vystaveny vysokým nap�tím na hradlech mohou být popsány 
podle dalších injek�ních mechanism�, jako jsou mechanismy tunelování Fowler-Nordheim, 
p�ímé tunelování a tunelování pomocí pastí (traps), viz obr. 6. Tyto injek�ní mechanismy 
mohou být obsaženy v modelech, popisující injekci nosi�� v ultra tenkých hradlových 
oxidech. [1] 

2.2.4. Degradace oxidu  

Energetické nosi�e, které jsou vst�ikovány do oxidu, mohou mít za následek 
nestabilitu v charakteristikách tranzistoru (platí pro vodivost N i P) a mohou generovat 
elektricky aktivní poruchy v oxidu a na rozhraní Si-SiO2. Nejb�žn�jší z t�chto proces� je ten, 
kdy energii získávají nosi�e v oblastech vysokého elektrického pole. Tato energie je využita 
k narušení vazeb a vyvolání vnit�ních a vn�jších (vn�jších = na povrchu) poruch v oxidu. 
Následné p�eskupení atomové struktury oxidu odpovídá zmín�né nestabilit� b�hem injekce 
energetických nosi��. [6]  

 

 
Obr. 7 – Fotoinjekce energetických nosi�� náboje z Si substrátu do oxidu [1] 

 
 Mimo injekci energetických nosi�� vlivem vysokého elektrického pole existují 

i další podmínky, které mají za následek injekci energetických nosi�� v SiO2. Jeden z prvních 
experiment� charakterizující efekt injekce energetických nosi�� v MOS strukturách zahrnuje 
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 injekci nosi�� z k�emíkového substrátu do hradlového oxidu foto-generací. V t�chto 
experimentech jsou generovány páry elektron–díra pomocí osv�tlení k�emíkového substrátu 

intenzivním, nízkoenergetickým proudem foton� a tyto páry jsou urychleny sm�rem k oxidu 
za použití velkého p�edp�tí substrátu. Nap�íklad, v p�ípad� substrátu p-typu se použije velké 
záporné p�edp�tí substrátu k urychlení generovaných elektron� sm�rem s rozhraní Si-SiO2. 
Elektrony mají energii v�tší než je energetická bariéra a jsou tedy po p�iblížení k rozhraní 
vst�íknuty do oxidu, viz. obr. 7. Tento proces se obvykle ozna�uje jako „Substrate Hot 
Electron Injection (SHEI)“. Podobn�, vystavení ionizujícímu zá�ení m�že být rovn�ž použito 
pro generování pár� elektron-díra p�ímo v oxidu. [1]  

Výsledkem SHEI a ionizujícího zá�ení je sjednocené množství nosi�� náboje 
v hradlovém oxidu MOS struktury. Z tohoto d�vodu lze vid�t, že degradace vyplývá 
z rozložení v oxidu podél kanálu. Tohoto výsledku lze dosáhnout jednoduchou korelací mezi 
posunem charakteristik za�ízení a po�tem poruch vytvo�ených v oxidu a v rozhraní Si-SiO2 
z d�vodu p�ítomnosti volných nosi�� náboje. Na druhé stran�, kv�li lokální povaze injekce 
energetických nosi�� a degradaci oxidu, nem�že být tato korelace použita pro analýzu HCI 
efektu. Nap�íklad, rovnom�rné rozložení poruch v hradlovém oxidu u MOS tranzistoru m�že 
být snadno p�evedeno na ekvivalent posunu prahového nap�tí v experimentech SHEI a 
ionizujícího zá�ení. [1] 

 

 
 

Obr. 8 – Postup vytvo�ení E-center [1] 

 
B�hem SHEI, ionizujícího zá�ení a experimentu injekce energetických nosi�� mohou 

být pozorovány dva druhy vzniku poruch, které jsou odpov�dné za v�tšinu zm�n (posuv�) 
parametr� tranzistoru. Jakmile se nosi�e transportují p�es oxid, jejich interakce s jistými 
atomovými strukturami v oxidu vedou ke vzniku nepohyblivých nabitých druh�, tento proces 
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 se ozna�uje jako zachytávání náboje (charge trapping), což znamená, že nosi� náboje je 
p�eveden na nepohyblivý stav. Tyto nepohyblivé náboje mohou existovat v oxidu ur�itou 

dobu a jejich p�ítomnost ovliv�uje proud v kanálu MOS tranzistoru. A akumulace t�chto 
nepohyblivých náboj�  m�že vést v dlouhodobé �asové oblasti k nestabilitám nebo selhání 
dielektrických vlastností hradlového oxidu.  

Zjiš�ování t�chto defekt� ionizujícím zá�ením v tranzistorech MOS ukázalo, že hlavní 
porucha spojená s akumulací d�r ve vrstv� SiO2 je „Bridging oxygen vacancy (BOV)“. Tato 
porucha je pozorována ve vrstv� SiO2, která je vyrobena využitím technik v polovodi�ové 
výrob�. Takovéto nepohyblivé díry (BOV) jsou znázorn�ny na obr. 8. BOV se vyzna�uje 
chyb�jícím kyslíkovým atomem mezi dv�ma kyslíkovými atomy v SiO2 struktu�e. Toto má za 
následek relativn� slabou vazbu mezi dv�ma kyslíkovými atomy. Volné díry blízko této 
struktury mohu mít za následek narušení takto oslabeného místa a mohou tak vznikat kladn� 
nabité struktury, které se ozna�ují jako E-centrum. 

 

 
Obr. 9 – Posuv proudu ID p�i degradaci energetickými nosi�i 

2.2.5. Posun parametr� tranzistoru 

P�ítomnost nepohyblivého náboje v tranzistoru díky injekci energetických nosi�� 
p�ímo ovliv�uje vlastnosti tranzistoru. Velikost poškození, které je zp�sobeno energetickými 
nosi�i, je m��eno v rámci posuvu n�kterých parametr� tranzistoru, jako jsou prahové nap�tí, 
podprahový proud, transkonduktance a kolektorový proud pro definované, získaný pomocí 
charakterizace p�ed a po injekci energetických nosi��. Podobné techniky jsou také využívány 
pro charakterizaci poškození oxidu, vyplývajících z dalších stresových podmínek, jako je 
vysoké elektrické pole v oxidu, injekce Fowler-Nordheim a ionizující zá�ení. Nicmén�, 
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 injekce energetických nosi�� se ve skute�nosti liší od v�tšiny stresových podmínek tím, že 
degradace zp�sobená injekcí energetických nosi�� je vysoce lokalizována. Na druhé stran�, 

degradace zp�sobená vystavením tranzistoru ionizujícímu zá�ení je rovnom�rn� rozložena 
v oxidu. Lokální povaha degradace zp�sobená injekcí energetických nosi�� a její spojení 
s posuvem parametr� tranzistoru se významn� liší od degradace, p�i které dochází 
k rovnom�rnému rozložení poruch v oxidu. Nap�íklad, zm�na v podprahovém proudu 
tranzistoru je spojena se zm�nou v hustot� poruch na rozhraní (interface traps), jestliže je 
degradace rozložena rovnom�rn�. Nicmén�, takovéto posuvy v podprahovém proudu mohou 
být také pozorovány skrz lokální zvýšení nepohyblivých náboj� v oxidu blízko oblasti 
kolektoru. A�koli jsou dostupné vylepšené charakteriza�ní techniky, jako je m��ení náboje 
poskytující lepší porozum�ní p�í�inám injekce energetických nosi��, je �asto vhodné spojit 
simula�ní nástroje s charakteriza�ními experimenty pro lepší pochopení fyzikálních proces�, 
které souvisí s injekcí energetických nosi�� zp�sobující posuv parametr� tranzistoru. Na obr. 
9 je ukázka možného posuvu výstupní charakteristiky MOS tranzistoru. 

 

2.3. Teorie omezení vlivu degradace energetickými nosi�i 
Pro �ešení omezení vlivu degradace energetickými nosi�i je nutné znát rozložení 

elektrických polí v oblasti na rozhraní kolektor – hradlo – kanál. Jak již bylo zmín�no, práv� v 
této oblasti dochází k degradaci energetickými nosi�i. 

 

 
Obr. 10 – Rozložení elektrických polí v kritické oblasti kanál – hradlo - kolektor 

 Pro omezení vlivu degradace je t�eba práv� tuto oblast vhodným zp�sobem 
upravit. Jelikož je ale MOS struktura symetrická, vytvá�íme úpravu rovn�ž v oblasti editor – 
kanál – hradlo, kde je možné ale jev degradace zanedbat.  
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 V dnešní dob� se pro omezení vlivu degradace používají zejména tyto dva zp�soby 
úpravy dané struktury: 

 
� Technologie LDD 

Název LDD vychází z anglické zkratky: „Lightly doped drain“ - Lehce dopovaný 
kolektor. Princip spo�ívá ve vytvo�ení druhé oblasti kolektoru (a emitoru) s nižší koncentra�ní 
hloubkou a vyšší koncentrací. Výsledný efekt je pak takový, že dojde k rozložení vnit�ního 
elektrického pole, které se nyní nachází nejen v kritické oblasti, ale i v oblasti pod LDD. 
Koncentrace ovliv�uje intenzitu elektrického pole v dané oblasti. Bez LDD byla intenzita 
elektrického pole soust�ed�na tém�� bodov� do kritické oblasti, po aplikaci LDD se intenzita 
elektrického pole rozptýlí a kritická oblast se tak výrazn� zvýší. V tomto okamžiku je jev 
degradace významn� potla�en (z obr. 11b je patrná zm�na proudu IB, který je indikátorem 
degradace). Pro p�ekrytí oblasti LDD se následn� používá „spacer“ - krycí vrstva pro LDD 
vytvo�ená nitridem k�emíku nebo oxidem k�emi�itým (SiO2). 

 
  
 
 
 
 
 
 

Obr. 11a – LDD 
Obr. 11b – Charakteristika IB=f(VGS) 

 
 
 
 
 
 

Obr. 12 – P�ekrytí LDD pomocí „spaceru“ 

 
 
 Nevýhodou použití technologie LDD je posuv nap�tí VDS. Pokud je oblast 

LDD velká, dochází ke zv�tšení nap�tí VDS p�i stejném proudu ID (diodová charakteristika se 
posouvá).   
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Obr. 13 – Posuv nap�tí VDS p�i použití LDD, délka LDD(1) > LDD(2) 
 

� Implantace pod úhlem 
Implantace pod úhlem (z angl. „Angled implant“) je postup podobný LDD. P�i LDD je 

vlastní oblast LDD vytvo�ena difúzí atom� p�ím�si do kritické oblasti. To je vysokoteplotní 
operace (nad 1000°C), což m�že být nevýhodné. Proto se využívá také jiný postup zavád�ní 
p�ím�sí do oblasti, která rozptyluje intenzitu elektrického pole, nacházející se v kritické 
oblasti.  

 

 
 

Obr. 14 – Schematické znázorn�ní „stínu“ p�i úhlové implantaci 

 
Je to implantace nosi�� pomocí iontové implantace. Pro b�žné struktury MOS se 

používá úhel naklon�ní implanta�ního svazku 7° s polohou p�esn� mezi osou x a osou y 
struktury. Výhodou je sice vyhnutí se vysokoteplotní operaci, nevýhodou je však p�i úhlu 7°   
vytvo�ení stínu pomocí hradla. �ešením je implantace z obou stran, která na druhou stranu 
zpomaluje proces výroby.   
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 3. Praktický p�ístup 

3.1. Úprava m��ících metod pro ru�ní a automatické m��ení 

3.1.1. P�edm�t m��ení 

Pro m��ení degradace energetickými nosi�i byl po úvaze vybrán soubor MOS 
tranzistor� s t�mito rozm�ry: 

 
Tab. 1 – Matice rozm�r� tranzistor� 

Po�adové �íslo Délka kanálu [	m] Ší�ka kanálu [	m] 

1. 10 10 
2. 3 10 
3. 2 10 
4. 1 10 
5. 0,6 10 
6. 0,55 10 
7. 0,51 10 
9. 0,5 10 
10. 0,49 10 
11. 0,48 10 
12. 0,42 10 
13. 0,38 10 
14. 0,36 10 
15. 0,35 10 
16. 0,33 10 
17. 0,32 10 
18. 0,35 2 
19. 0,35 0,9 

 
Tranzistory s délkou kanálu L = 0,9 	m a 2 	m byly do m��ení p�idány jako 

pseudoprvky a to z toho d�vodu, aby v m��ení byly zastoupeny všechny typy rozm�r� 
(tranzistor s malou ší�kou a délkou kanálu, s jen malou ší�kou kanálu, s jen malou délkou 
kanálu, velký tranzistor). D�vod je ten, že extrak�ní program ICCAP pot�ebuje pro správné 
vytvo�ené model� úpln� zapln�nou matici rozm�r�.    
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 Jde o MOS tranzistory vyrobené technologií pro nap�tí VDS=3,3 V. 
 

 
 

Obr. 15 – Rozm�rová matice 

3.1.2. Postup m��ení 

Jelikož je samotné m��ení degradace energetickými  nosi�i pom�rn� specifická 
záležitost, je celý postup m��ení dán p�edpisem spole�nosti Agilent, která je výrobcem 
daného parametrického analyzeru Agilent 4156C. Tento postup je však pouze doporu�ený a 
není tedy nutno jej p�esn� dodržet. Postup m��ení je doporu�en p�edevším postupem „04156-
90071_Sample Application Programs Guide Book“ a dále praktickými zkušenostmi odd�lení 
DST (Design System Technologies), SGC Czech Design Center, Rožnov pod Radhošt�m. 
[21] 

Popis programu pro testování degradace energetickými nosi�i 

Program pro automatizované m��ení parametr� tranzistoru je napsán v jazyce HP 
Basic. Detailní popis je uveden v p�íloze �.1. P�i automatizovaném m��ení se nejprve nastaví 
vstupní prom�nné a podmínky stresování. V další �ásti probíhá samotné m��ení parametr�, 
které se v cyklu opakuje pro všechny nastavené �asy m��ení (�as m��ení = �as stresu). 

Programové vybavení pro ru�ní (Agilent 4156C) a pro automatizované (Agilent 4070) 
m��ení je základem pro ovládání parametrického analyzeru Agilent. Jelikož je sestavení 
m��ícího programu pom�rn� obtížné, je ovládací program dodáván p�edp�ipravený od 
výrobce, pro konkrétní m��ení je jej však nutné p�izp�sobit danému m��ení. M��ící program 
je napsán v jazyce HP Basic, obdoba programovacího jazyka Basic. Jelikož je zdrojový kód 
pom�rn� rozsáhlý, je umíst�n v p�íloze. 
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Obr. 16 - Procedura pro m��ení HCI [21] 

 

HCI degrada�ní test 

Tato �ást popisuje postup m��ení degradace energetickými nosi�i (založeno na 
standardu JEDEC 29, �ervenec 1993).  

Energetické nosi�e jsou generovány v MOS tranzistorech s elektrickými poli vysoké 
intenzity blízko oblasti kolektoru. Energetické nosi�e narušují vazby mezi Si a SiO2 a mohou 
být takto uv�zn�ny v SiO2. Uv�zn�ní nebo narušení vazby vytvá�í „pasti“ na rozhraní a náboj 
v oxidu, které ovliv�ují pohyblivost nosi�� v kanálu a efektivní potenciál v kanálu. „Pasti“ na 
rozhraní a náboj v oxidu ovliv�ují parametry tranzistoru. B�žná metoda používaná k odhalení 
zhoršujících se parametr� tranzistoru je kontrola parametr�, jako jsou prahové nap�tí, 
transkonduktance a proud kolektoru pro definované nap�tí.   
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 Tento manuál popisuje zrychlený test pro m��ení degradace energetickými nosi�i, 
které zp�sobují degradaci v MOS tranzistoru s kanálem N p�i stejnosm�rných pracovních 

podmínkách. [24] 

P�ehled 

Obr. 16 znázor�uje pr�b�h HCI degrada�ního testu podle normy JEDEC, nazvané 
„Procedura pro m��ení HCI“ (29.�ervence 1993). [24] 

 
� Ur�ení podmínek stresu 

� Namáhání (stresování) energetickými nosi�i by m�lo být 
vykonáno v podmínce konstantního nap�tí jako následující 
(užívání a testování za�ízení k ur�ení vhodných nap�tích na 
kolektoru a hradle.): 

� Nap�tí emitoru je nastaveno na 0 V. 
� Nap�tí na substrátu by m�lo být 0 V, nap�tí na kolektoru by 

m�lo být nastaveno na jmenovité nap�tí technologie. 
� Maximální stresové nap�tí nesmí p�ekro�it pr�razné nap�tí (pro 

tuto technologii je VDSMAX. = 5V). Tranzistor je možné 
bezpe�n� provozovat pro oblast VDS = 0 V až 3,3 V + 10%.   

 

 
 

Obr. 17 – Závislost IB = f(VGS) pro ur�ení nap�tí VGS, p�i kterém dochází k nejv�tší degradaci[21] 

 
� Pro zvolené nap�tí kolektoru odpovídá nap�tí hradla a je 

nastavena na maximální proud substrátem. Maximum proudu IB 
obvykle ur�uje nejvyšší rychlost degradace energetickými 
nosi�i v NMOS tranzistoru. [24]    
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 � Výb�r testovaného tranzistoru 
P�ed startem cyklu stresu vybereme jen ty tranzistory, které mají svodový proud 

hradla, emitoru a kolektoru pod požadovanými limity, tzn. malé svodové proudy, které 
signalizují neporušenost tranzistoru. Pro cyklus stresu používáme dosud netestované 
tranzistory. [24] 

 
� Po�áte�ní charakterizace 

Všechny parametry ( IDlin, Gmmax, Vtext, Vtci) jsou ur�eny pro testované za�ízení a tyto 
hodnoty parametr� jsou zaznamenány jako po�áte�ní hodnoty parametr�. [24] 

IDlin. … Proud tekoucí kolektorem v lineární oblasti, tj. VDS > VTH 
Gmmax. … Maximální transkonduktance v lineární oblasti 
Vtext. … Extrapolované prahové nap�tí 
Vtci. … Prahové nap�tí p�i konstantním proudu ID 
 

� Definice parametr� 
� Lineární proud kolektoru 

Lineární proud kolektoru je m��en p�i následujících podmínkách:  
Nap�tí kolektoru:  VDS: 0,1 V  
Nap�tí hradla:  VDD: 3,3 V  
Nap�tí emitoru: VSS: 0 V 
Nap�tí substrátu: VBS: VBB = 0 V 
VGS a VBS jsou jmenovité nap�tí na hradle a substrátu dané konkrétní technologií. 
 

� Maximální lineární transkonduktance 
 Maximální lineární transkonduktance je definována jako maximální strmost na 

závislosti ID = f(VGS). VA charakteristika ID-VGS je získána krokováním nap�tím na hradle p�i 
t�chto podmínkách: 

 
Nap�tí kolektoru:  VDS: 0,1 V 
Nap�tí emitoru: VSS: 0 V 
Nap�tí substrátu: VBS: 0 V  
Nap�tí hradle se m�ní v p�ír�stku o 20 mV nebo mén�, za�ínáme pod spínacím 

nap�tím a zvyšujeme ho do hodnoty, která je dosta�ující k nalezení požadovaného místa 
maximální lineální transkonduktance. 
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 � Prahové nap�tí – extrapolované 
Tento parametr je získán m��ením proudu kolektoru ID p�i rozmítaném nap�tí na 

hradle VGS. Vtext je následn� vypo�ítán z následující rovnice: 
 

( ) ( )
.max

.max
.max

m

mD
mGTEXT G

GI
GVV −=

 
 
VGS(Gmmax) je nap�tí na hradle v bod�, kde strmost charakteristiky ID – VGS je 

maximální. 
ID(Gmmax) je proud protékající kolektorem v bod�, kde je maximální strmost 

charakteristiky ID–VGS. Nap�tí VDS je 3,3 V. 
 

� Prahové nap�tí – konstantní proud 
Prahové nap�tí konstantního proudu je definováno jako nap�tí na hradle, které je 

p�ipojeno na tranzistor b�hem m��ení VA charakteristiky ID–VGS, kde proud kolektoru se 
rovná vztahu: 

 

L
W

A ⋅µ1
 

W… ší�ka kanálu 
L… délka kanálu 
 

Vztah potom vypadá následovn�: �
�

�
�
�

� ⋅==
L

W
AIproVV DGTCI µ1  

 
� Cyklus stresu 

Tranzistor bude stresován nap�tím, které bylo definováno v �ásti Ur�ení podmínek 
stresu. Stresové nap�tí by m�lo být použito v následujícím po�adí: VSS, VBS, VGS, VDS 

Pro odpojování testovaného tranzistoru platí obrácené po�adí. Minimální doporu�ený 
interval stresu je polovina dekády �asového kroku – v p�ípad�, že m��ení probíhá po �asových 
dekádách. [24] 
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 � Mezistresová charakterizace 
Všechny parametry (IDlin, Gmmax, Vtext, Vtci) jsou uloženy jako mezistresové hodnoty 

parametr�. [24] 
 

� Ukon�ení stresu 
Stres je ur�en jednou z následujících podmínek:  
Nejmén� jeden parametr z IDlin, Gmmax, Vtext, Vtci p�ekro�í limitní hodnotu. Pro IDlin a 

Gmmax je limitní hodnota taková, kdy se p�i stresování parametr zm�ní o více než 10 % oproti 
po�áte�ní hodnot� (hodnota p�ed zapo�etím stresu). Pro Vtext a Vtci je limitní hodnota taková, 
kdy se p�i stresování tento parametr zm�ní o více než 20 mV oproti po�áte�ní hodnot�. 

Celkové �as stresu p�ekro�il maximální dobu stresování (implicitn� 100000 s). [24] 
 

� Opat�ení 
Testované tranzistory 
Tranzistory, které dosud nebyly stresovány mohou být využity pro testování degradace 

energetickými nosi�i. P�ed – stresované tranzistory mohou mít hodnotu parametru, který je 
odlišný od tranzistoru, který ješt� nebyl stresován. [24] 

 
� Technické vybavení 

Požadavky na vybavení  
M��ící systém musí být schopen m��it minimální proudy 1nA. Minimální citlivost 

nesmí p�ekro�it 1 % použitého nap�tí.  
K ur�ení Vtci musí mít m��ící systém rozlišení nejmén� 2 mV pro krok VGS. Jestliže je 

krok VGS v�tší než 2 mV, musí být použity interpola�ní metody k dosažení požadovaného 
rozlišení 2 mV. [24]   

 
� Požadavky na m��ení 

Teplota testovací desky nebo teplota pevných sou�ástí musí být �ízena na teplotu      
22 °C ± 3 °C. Interval mezi stresy by m�l být udáván s p�esností ±3 %. [24] 

 
� Extrapolace nam��ených dat 

Pro vyhodnocení nam��ených dat se nej�ast�ji používá metoda extrapolace – proložení 
nam��ených dat k�ivkou, která popisuje trend dat. Pro vyhodnocení se používají dv� metody 
extrapolace: 
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 � Lineární extrapolace 

 
Obr. 18 – P�íklad lineární extrapolace [27] 

Lineární extrapolace se používá u dat, které nep�ekro�ily svým trendem dané 
kritérium, tj. zm�na 10 % v �ase m��ení stresu (nap�. 100000 s.). 

� Exponenciální extrapolace  
   
   

  
  

 
 
 
 

Obr. 19 – P�íklad exponenciální extrapolace [27] 
 

Exponenciální extrapolace se oproti lineární používá u dat, které b�hem doby 
stresování p�ekro�ily hranici kritické zm�ny daného parametru, tj. došlo ke zm�n� o více než 
10 %. [24] 

 

3.2. Extrakce nam��ených dat 
P�i m��ení na parametrickém analyzeru Agilent 4156 jsou nam��ená data ukládána do 

databáze. Databáze, která je využívána p�i tomto m��ení je p�ístupná pomocí softwaru 
MACE. Data jsou sice uspo�ádána p�ehledn�, ale pro další zpracování je nutné je z databáze 
extrahovat a uložit do textových soubor�, vhodných k dalšímu zpracování pomocí 
programovacího jazyka Perl.   

Pro tuto operaci transformace byl vytvo�en skript ve programovacím jazyce Perl, který 
má za úkol data p�evést do srozumitelné formy. P�íklad dat, která jsou vytvo�ena p�i m��ení je 
možné nalézt v p�íloze. 
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 Popis skriptu 

Skript pod názvem extrakce.pl je uložen v p�íloze. 
 

� 11 – 33 - Definice vstupních prom�nných 
� 35 – 48 - Podmínka pro �tení z MACE, specifikace typu tranzistoru 
� 51 – 74 - Otev�ení souboru option.txt, zde jsou uloženy údaje týkající 

se pozice m��ených tranzistor� na waferu a údaje o �asech m��ení 
� 76 – 153 - 
tení dat z MACE, vytvo�ení požadovaných adrešá�� podle 
�as� stresu, separace dat do p�ehledné formy 

� 160 – 197 - Složení názv� nam��ených dat podle p�edpisu 
� 201 – 230 - Vytvo�ení souboru mask_nmos5V, zde jsou uloženy názvy 

nam��ených dat – liší se �asem stresu 
� 238 – 429 - T�lo skriptu. Zde dochází k otev�ení daného souboru s 

nam��enými daty v MACE, následn� otev�ení souboru mask_nmos5V, 
�tení dat ze soubor� nam��ených dat. V dalším kroku separace dat do 
p�ehledné formy a odstran�ní dat, která jsou nadbyte�ná. Následn� 
uložení vybraných a separovaných dat do soubor�; název souboru je 
dán �asem stresu a rozm�rem 

� 439 – 479 - Samotná procedura �tení dat z databáze MACE 
 

3.3. Plánování experimentu (DOE) 
„Plánovaným experimentem – DOE (design of experiment) se rozumí postupné 

v�domé nastavení vybraných �iditelných vstupních parametr� – tzv. faktor� a sledování vlivu 
nastavení t�chto faktor� na vybrané výstupní parametry (odezvy).  

 

 
Obr. 20 – Obecné schéma procesu 



 
 
 
 

 
 
- 30 - 

 Schéma nastavení kombinace faktor� tzv. plán experimentu je matematicky odvozen 
a je dokázáno, že pro daný p�ípad umož�uje dosažení maximálního rozlišení p�ípadných 

významných faktor� a interakcí od nevýznamných p�i minimálním po�tu b�h�.“ [2].        

3.3.1. Rozd�lení plánování experimentu 

Použití plánování experimentu je ú�inné p�edevším v: 
� Etap� návrhu výrobku 
� V etap� návrhu procesu, jeho charakterizace a optimalizace 
� V procesu neustálého zlepšování a p�i �ešení problém� 

 
Výsledkem úsp�šných plánovaných experiment� jsou: 

� Zlepšení výt�žnosti procesu 
� Redukce variability kritických parametr� procesu, zlepšení zp�sobilosti 

procesu 
� Snížení doby na vývoj výrobku 

Robustní návrh výrobku, tj. návrh, kdy výrobek je málo citlivý na variabilitu 
parametr� procesu (odolný proti variabilit� výrobního procesu) 

Robustní proces, tj. proces málo citlivý na nastavení vstupních parametr� procesu – 
proces je nastaven do tzv. robustní oblasti. [2] 

 
Zpravidla rozlišujeme 4 základní skupiny plánovaných experiment�: 

� Screening 
Screening se používá v po�áte�ních etapách charakterizace výrobk� nebo proces� ke 

stanovení významných faktor� a interakcí. V této etap� je zpravidla nutno vyšet�it velké 
množství faktor� 

  
� �ešení problém� 

Aplikace plánování experiment� v této oblasti se zam��uje p�edevším na hledání 
ko�enové p�í�iny. 

 
� Optimalizace procesu 

P�i optimalizaci se zpravidla snažím nalézt dobrý model, který umožní identifikaci 
optimálního nastavení faktor�, které byly již identifikovány v p�edchozích experimentech.  
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 � Robustní návrh 
Robustním návrhem se rozumí takový návrh výrobku nebo procesu, kdy kritické 

výstupní parametry a charakteristiky jsou co nejmén� závislé na zm�nách vstupních 
prom�nných (tolerovány jsou malé výkyvy vstupních prom�nných). Zde m�že být plánování 
experiment� pom�ckou pro vývoj výrobního procesu – tzv. návrh vyrobitelnosti. [2] 

3.3.2. Nástroje pro vytvo�ení plánovaného experimentu 

Pro efektivní vytvo�ení návrhu experimentu lze dob�e použít program SAS JMP. Je to 
program pro statistické zpracování dat se zabudovanou podporou plánování experiment�.  

3.4. Návrh experimentu 

3.4.1. Vlastní návrh experimentu 

Návrh experimentu má ú�el co pokud možno nejvíce zjednodušit experiment (v tomto 
p�ípad� m��ení) na takovou úrove�, aby byla co nejvíce zjednodušená a zárove� co nejvíce 
odpovídala p�vodní skute�nosti p�i m��ení dat. Proto je nutné k návrhu experimentu 
p�istupovat citliv�, aby výsledky, který jsou výstupem z návrhu byly vhodnou p�edpov�dí pro 
následný experiment. 

 V tomto p�ípad�, kdy se vyskytuje mnoho r�zných typ� m��ených dat (zejména 
r�zné rozm�ry tranzistor� a r�zné provozní podmínky) je nutné co nejvíce omezit daný 
soubor vynecháním n�kterých provozních podmínek (rozm�ry tranzistor� z�stávají stejné). 

3.4.2. Skript 

Jak již bylo zmín�no výše, vzhledem k pom�rn� rozsáhlému souboru m��ených dat 
není p�íliš vhodné tento soubor diagnostikovat ru�n�, jako vhodné se jeví použití 
automatizovaných prost�edk�. Pro tento ú�el byl tedy vytvo�en skript v programovacím 
jazyku Perl. Tento skript má za ú�el podle p�edem stanoveného výb�ru vybrat daná data a 
zobrazit je v grafické podob�, která je vhodná pro ur�ení významnosti jednotlivých 
provozních podmínek.  

 P�i automatizovaném návrhu experimentu jsou využívány tyto soubory: 
� lin_HCI_compare.pl - Skript pro automatizovaný návrh 
� input_xmgr - Soubor definující, která data se budou zobrazovat 
� option.txt - Soubor, ve které jsou uloženy pozice m��ených tranzistor� 

na waferu, pro snadnou orientaci mezi daty.  
� Macetables_orig - Uloženy kompletní názvy a popis m��ených dat. 
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 Popis skriptu pro automatizovaný návrh experimentu (podle �ádk�): 

� 22 – 50 - Deklarace cest k soubor�m, podmínka spušt�ní skriptu, 
vytvo�ení adresá�e output a odstran�ní nepot�ebných soubor� (jelikož 
se jedná o grafické zobrazení dat, je nutné zabezpe�it, aby p�i 
opakovaném spušt�ní striptu nedošlo ke konfliktu v názvu souboru – 
proto je nutné staré soubory smazat) 

� 56 – 118 - Podle dat v input_xmgr vytvo�ení daných soubor� (prozatím 
prázdných), vložení popisných informací (slouží pro pot�eby grafického 
výstupu). Podmínka typu zobrazených dat (VA charakteristika ID - VGS, 
ID - VDS, gmmax, VTH) 

� 123 – 171 - Výb�r pracovního bodu (z mnoha dat jsou vybrány pouze 
ta, které odpovídají specifikaci v souboru input_xmgr, zpravidla se 
jedná o jedno nap�tí VGS, jedno nap�tí VDS a jedno nap�tí VBS; pro 
gmmax a VTH je to VDS a VBS). Vykreslení grafu podle specifikace a s 
uloženými daty.Volání main procedury 

� 182 – 316 - Main procedura – detekce výstupního adresá�e podle 
souboru option.txt, úprava dat. Následn� �tení všech dat, t�íd�ní dat 
podle podmínky (viz. výše), uložení vybraných dat do daných soubor�. 
Zde volání jednotlivých procedur pro samotný výb�r dat. 

� 335 – 417 - Procedura pro uložení dat typu IDVDS. Složení cesty pro 
�tení dat, otev�ení daného souboru, hledání dat podle specifikace v 
input_xmgr, uložení vybraných dat (zde jsou data p�ipravena pro 
grafický výstup). 

� 424 – 493 - Procedura pro uložení dat typu IDVGS. Složení cesty pro 
�tení dat, otev�ení daného souboru, hledání dat podle specifikace v 
input_xmgr, uložení vybraných dat (zde jsou data p�ipravena pro 
grafický výstup). 

� 500 – 609 - Procedura pro uložení dat typu ID, IDS, VBS. Složení cesty 
pro �tení dat, otev�ení daného souboru, hledání dat podle specifikace v 
input_xmgr, uložení vybraných dat (zde jsou data p�ipravena pro 
grafický výstup). V této procedu�e rovn�ž výpo�et gmmax podle 

rovnice:
GS

D

V
I

=gmmax  

� 615 – 739 - Procedura pro uložení dat typu ID, IDS, VBS. Složení cesty 
pro �tení dat, otev�ení daného souboru, hledání dat podle specifikace v 
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 input_xmgr, uložení vybraných dat (zde jsou data p�ipravena pro 
grafický výstup).V této procedu�e rovn�ž výpo�et VTH podle rovnice: 

( ) ( )
�
�
�

�
�
�
�

�
−��
�

�
��
�

�
−= 05,0

max
max

max
gm

gmI
gmVV D

GSTH

 

3.4.3. Výstup z návrhu experimentu 

� Grafický výstup z návrhu experimentu 
Jak již bylo zmín�no, použitím skriptu pro automatizovaný návrh experimentu dojde k 

vygenerování grafických závislostí dat, která jsou specifikována v souboru input_xmgr. Pro 
grafické znázorn�ní byl použit software xmgrace (dostupný pouze ve verzi pro Linux). 

 
 

 
 

Obr. 21 – Zm�na ID v �ase pro L=10�m, Pracovní bod (VDS=0,4V; VGS=0,8V; VBS=0V), Podmínky stresu 
(VDS=3,6V; VGS=1V, VBS=0V) 
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Obr. 22 – Zm�na ID v �ase pro L=10�m, Pracovní bod (VDS=0,4V; VGS=0,8V; VBS=0V), Podmínky stresu 
(VDS=3V; VGS=1,6V, VBS=0V) 

 

 
 

Obr. 23 – Zm�na ID v �ase pro L=10�m, Pracovní bod (VDS=1,6V; VGS=1V; VBS=0V), Podmínky stresu 
(VDS=3,6V; VGS=1V, VBS=0V) 
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Obr. 24 – Zm�na ID v �ase pro L=10�m, Pracovní bod (VDS=1,6V; VGS=1V; VBS=0V), Podmínky stresu 
(VDS=3V; VGS=1,6V, VBS=0V) 

 

 
Obr. 25 – Zm�na ID v �ase pro L=0,32�m, Pracovní bod (VDS=0,4V; VGS=0,8V; VBS=0V), Podmínky stresu 

(VDS=3,6V; VGS=1V, VBS=0V) 
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Obr. 26 – Zm�na ID v �ase pro L=0,32�m, Pracovní bod (VDS=0,4V; VGS=0,8V; VBS=0V), Podmínky stresu 
(VDS=3V; VGS=1,6V, VBS=0V) 

 

 
 

Obr. 27 – Zm�na ID v �ase pro L=0,32�m, Pracovní bod (VDS=1,6V; VGS=1V; VBS=0V), Podmínky stresu 
(VDS=3,6V; VGS=1V, VBS=0V) 
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Obr.28 – Zm�na ID v �ase pro L=0,32�m, Pracovní bod (VDS=1,6V; VGS=1V; VBS=0V), Podmínky stresu 
(VDS=3V; VGS=1,6V, VBS=0V) 

 
 

3.4.4. Shrnutí výsledk� p�i plánování experimentu 

 
� Shrnutí výsledk� pro nastavení pracovního bodu 

Experiment je možné navrhnout s t�mito parametry, aniž by došlo ke zm�n� podstaty 
tohoto experimentu, tj. nedošlo ke zm�n� kvality vstupních dat, kterými je následn� 
matematicky popsán jev injekce energetických nosi��.  

Experiment je z hlediska nap�tí VBS možné omezit pouze na nap�tí VBS = 0 V. P�i 
plánování experimentu bylo použito nap�tí VBS = 0 V a -0,5 V. P�i nap�tí VBS=-0,5 V dochází 
ke snížení velikosti protékajícího proudu ID, p�i sklonu charakteristiky jsou patrné náhodné 
hodnoty, které „vyst�elují“. Rovn�ž i sklon je menší než sklon p�i nap�tí VBS=0V. 

V p�ípad� nap�tí VGS je k dispozici v�tší soubor nap�tí. Pro VGS = 0,8 V lze �íct, že je 
kanál sice vytvo�en, ale vliv injekce energetických nosi�� je zanedbatelný. Optimální 
podmínky pro provedení experimentu jsou tedy p�i VGS = 1 V a 1,5 V. Vliv injekce 
energetických nosi�� p�i VGS = 0,8 V je výsledkem srovnatelný s tímto jevem p�i VBS =-0,5 V.  
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 Pro nap�tí VDS = 0 V až 0,8 V je sice patrný sklon proudu ID v závislosti na �ase, 
vzhledem k tomu, že proudy, tekoucí p�i t�chto nap�tích jsou �ádov� mnohem menší než 

proudy tekoucí p�i nap�tích VDS = (2 V; 2,4 V; 2,8 V), lze tyto nap�tí vy�adit z experimentu. 
P�i nap�tích VDS = 0 V až 0,8 V jsou hodnoty proudu ID �asto náhodn� rozloženy v �ase – 
„vyst�elují“. P�i nap�tí VDS = (1,2 V; 1,6 V; 2 V; 2,4 V; 2,8 V) lze experiment pokládat za 
vhodn� popisující injekci energetických nosi�� a zárove� došlo k omezení velikosti souboru 
pracovních nap�tí. 

 
� Shrnutí výsledk� z hlediska nastavení podmínek stresu 

Pro návrh experimentu byla provedena dv� m��ení:  
 

o M��ení �.1 p�i VDS = 3 V; VGS = 1,6 V; VBS = 0 V; tSTOP. = 800000s. 
o M��ení �.2 p�i VDS = 3,6 V; VGS = 1 V; VBS = 0 V; tSTOP. = 160000s. 

Pro nastavení podmínek stresu se jako vhodn�jší jeví podmínka �.2, v�tšina jev� je 
lépe patrná p�i t�chto nap�tích, rovn�ž �as tSTOP.=160000 s je dostate�ný pro to, aby se jev 
injekce energetických nosi�� projevil v plné mí�e (jev se za�íná projevovat p�i �asech 
p�ibližn� 2·104 s).    

 
� Shrnutí výsledk� z hlediska rozm�r� tranzistor� 

Vliv injekce energetických nosi�� se projevuje více u menších délek kanálu 
tranzistoru NMOS. Cílem bylo ur�it, zda je možné omezit soubor r�zných délek kanálu a tím 
zjednodušit. Zárove� však není možné omezit celkový soubor délek kanálu, protože to 
zakazuje p�edpis pro automatizované m��ení a rovn�ž je to podmínka pro m��ení parametr� 
MOS tranzistoru s využitím databáze MACE. Dalším d�vodem pro to, aby soubor r�zných 
délek kanálu NMOS tranzistoru nebyl omezen je fakt, že celý soubor se vyskytuje v jedné 
oblasti na testovací desce, a proto je vhodn�jší m��it celý soubor délek i za cenu v�tšího 
množství dat než vybírat pouze klí�ové a nutné délky kanálu. Shrnutí pozorovaných jev� je 
uvedeno v tab. 2. 
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 Tab. 2 – Shrnutí výsledk� z hlediska r�zných rozm�r� tranzistor� 

Délka kanálu NMOS tranzistoru [	m] Pozorovaný jev 

10 

Vliv injekce je zanedbatelný, hodnoty proudu ID 

v �ase jsou chaoticky rozloženy v �ase. Lze �íct, že 

p�i L = 10 	m nedochází k injekci energetických 

nosi��. 

1 

P�i L = 1 	m je vliv injekce energetických nosi�� 

mírn� patrný. Pokles hodnoty proudu ID za�íná od 

104 s. Strmost ve velmi špatná, projevuje se chyba 

m��ení. 

0,51 

Výsledky jsou obdobné jako u L = 1 	m, patrny 

náhodné hodnoty proudu ID, malá strmost. Pokles 

hodnoty proudu ID od �asu 2·104 s. 

0,32 

Vliv injekce energetických nosi�� je velmi 

z�etelný, sklon pr�b�hu proudu ID je hladký, bez 

náhodných hodnot. Velká strmost p�ibližn� od �asu 

2·104s.  

 
 

3.5. Výb�r klí�ových parametr� modelu 
Podle [27] je okamžitý stres definován jako funkce proudu ID a IB. Definice má 

následující tvar: 
 

( ) ( )
( )

m

DS

SUBDS

tI
tI

WH
tI

StresHC ��
�

�
��
�

�
⋅=_

, 
 kde 
IDS(t) … proud kolektor – emitor v p�íslušném �ase t 
IBS(t) … substrátový proud v p�íslušném �ase t 
W … ší�ka kanálu 
H … technologický parametr, který je použit pro aproximaci (lze zanedbat) 
m … technologický parametr, který je použit pro aproximaci (lze zanedbat).  
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 Ideáln�: 
i

itm
φ
φ

= , kde jsou tit φφ , kritické energie pro poruchy 

Zm�na parametr� modelu 

Zm�na parametr� modelu je dána vztahem:  

0

0

P
PP

dP
−

=
,  

kde 
P … hodnota parametru v �ase t 
P0 … hodnota parametru v �ase t=0s. 
 
Rozlišujeme dva typy degrada�ních pr�b�h�: 

� exponenciální 

 
Obr. 29 – Exponenciální pr�b�h degradace [27] 

 

Pro exponenciální pr�b�h vyjad�ujeme zm�nu parametr� vlivem HCI jako: 
nSHCAHCdP __ ⋅=  

HC_S … stres zp�sobený HCI 
A … degrada�ní konstanta 
n … degrada�ní rychlost  

� saturovaný exponenciální  

 
Obr. 30 – Exponenciální pr�b�h degradace [27] 
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 Pro saturovaný exponenciální pr�b�h vyjad�ujeme zm�nu parametr� vlivem HCI 
jako: 

 

( )[ ]nSHCCBHCdP _1ln_ ⋅+⋅= , 
 kde 
HC_S … stres zp�sobený HCI 
B … degrada�ní konstanta 
C … konstanta zm�ny stresu 
n … degrada�ní rychlost  
 
Pro r�zné typy degrada�ních pr�b�h� byly pozorovány závislosti parametr� modelu 

BSIM4: 
 

Tab. 3 – Typy degrada�ních pr�b�h� 

Pr�b�h Model HCI Parametr BSIM4 
Exponenciální nSHCAdP _⋅=  VTH0, VOFF, NFACTOR 

Saturovaný exponenciální ( )[ ]nSHCCBdP _1ln ⋅+⋅=  
U0, UA, UB, VSAT, ETA0, 

 
Z tabulky 3 je tedy patrné, že pokud chceme zahrnout model vlivu HCI do modelu 

BSIM4 a vyšší, je t�eba zahrnout závislost do parametr� uvedených v tabulce 4. 
 

Tab. 4 – Seznam kritických parametr� modelu BSIM4 

Parametr BSIM4 Význam parametru 
VTH0 Prahové nap�tí 
VOFF Offset nap�tí v podprahové oblasti 

NFACTOR Podprahový faktor nestability 
U0 Pohyblivost nosi�� 
UA Koeficient 1. �ádu degenerace nosi�� 
UB Pohyblivost nosi�� v el. poli o nízké intenzit� 

VSAT Satura�ní rychlost 
ETA0 DIBL1 koeficient v podprahové oblasti 

A0 Koeficient délkové kanálové závislosti na bulk – charge efektu 
PCLM Parametr délkové modulace kanálu 

PDIBLC2 Parametr pro DIBL efekt na ROUT 

                                                 
1 DIBL … drain induced barrier lowering, efekt zrcadlových sil 
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 3.6. Extrakce a implementace degrada�ních parametr� do 
modelu BSIM4 

Cílem extrakce a implementace degrada�ních parametr� do modelu BSIM4 je zjišt�ní 
degrada�ních parametr� z nam��ených dat a jejich zahrnutí do modelu BSIM4. 

Postup 

Postup extrakce a implementace degrada�ních parametr� je založen na dvou 
souborech dat. První soubor dat obsahuje data, která mají teoretický charakter, tzn., že jsou to 
data, která jsou vypo�ítána pomocí po�áte�ní hodnoty daného parametru a rovnice, která 
popisuje stárnutí (zm�nu parametr� v �ase). Výsledkem je zm�na daného parametru v �ase. 
Druhý soubor dat obsahuje data, která mají praktický charakter, tzn., že jsou to data, která 
jsou zjišt�na m��ením daných parametr� se zm�nou v �ase. Ze zm��ených dat jsou dále 
vytvo�eny modely, které obsahují dané parametry.  

Cílem extrakce a implementace je porovnání obou soubor� dat a nalezení shody. 
Tímto se dosáhne toho, že lze praktické výsledky (m��ení) p�edpov�d�t pomocí teoretického 
modelu. 

 
 

� Teoretický p�ístup 
Zde je p�ístup založen na zjišt�ní parametr�: 

Pro exponenciální degrada�ní trend platí rovnice:  
Platí pro parametry: Vth, VOFF, NFACTOR 
 

nSHCAdP _⋅= ,      (1) 
kde   
dP … zm�na daného parametru 
A …degrada�ní konstanta 
HC_S … kumulovaný stres zp�sobený HCI v �ase 
n … degrada�ní rychlost 
   
Pro saturovaný exponenciální degrada�ní trend platí rovnice: 
Platí pro parametry: U0, UA, UB, VSAT, ETA0, A0, PCLM, PDIBLC2 
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 ( )[ ]nSHCCBdP _1ln ⋅+⋅= ,    (2) 

kde   
dP … zm�na daného parametru 
B … degrada�ní konstanta 
C … konstanta m��ítka stresu 
HC_S … kumulovaný stres zp�sobený HCI v �ase 
 
Parametr HC_S se ozna�uje jako okamžitý stres, zp�sobený HCI a vypo�ítáme jej 

podle vztahu: 
 

( ) ( )
( )

m

DS

SUBDS
S tI

tI
HW
tI

=HC ��
�

�
��
�

�
⋅

⋅
.

,    (3) 
kde  
IDS(t) … proud kolektor – emitor v �ase t 
W … ší�ka kanálu tranzistoru, 
H … technologický parametr (pro zjednodušení výpo�tu je H=1), 
ISUB.(t) … substrátový proud v �ase t,  
m … pom�r hodnot kritické energie pro poruchu na rozhranní a ioniza�ní energie (pro 

zjednodušení výpo�tu je m=1), 
Pro parametr Vth je postup založen na �ešení rovnice: 
 

nSHCA
Vth

VthxVth
Vth _

0
0 ⋅=−=∆

,   (4) 
kde   
�Vth … zm�na parametru Vth0 
Vth0 … hodnota parametru Vth v po�átku 
Vthx … hodnota parametru Vth v �ase x 
A …degrada�ní konstanta 
HC_S … kumulovaný stres zp�sobený HCI v �ase 
n … degrada�ní rychlost 
 
Proces �ešení je založen na tom, že p�i známých parametrech �Vth a HC_S lze ur�it 

parametry A a n. Vycházíme z úvahy dvou známých parametr� �Vth a HC_S, jinak má 
rovnice (4) nekone�n� mnoho �ešení.  
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Postup �ešení rovnice (4) a zjišt�ní parametr� A a n: 

 

n

n

SHCAVth

SHCAVth

2_2

1_1

⋅=∆
⋅=∆

 
 
Z první rovnice vyjád�íme A: 

1
1_

1
Vth

SHC
A

n
∆⋅=

 
A dosadíme do druhé rovnice: 

n
n

SHC
SHC

Vth
Vth 2_

1_
1

2 ⋅∆=∆
 

Vyjád�íme parametr n: 

n

n

n

SHC
SHC

Vth
Vth

Vth
SHC
SHC

Vth

��
�

�
��
�

�
=

∆
∆
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1
2

1
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2

 

��
�

�
��
�

�

�
�

�
�
�

�

S1

S2

HC
HC
�Vth
�Vth

=n

log

1
2

log

   (5) 

 
Pro ur�ení parametru A dosadíme zp�t do rovnice (4): 
 

nSHCAVth _1 ⋅=∆

 

nSHC
Vth

A
_

1∆=
    (6) 
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Tab. 5 – Výpo�et parametru delta Vth v �ase z nam��ených hodnot Vth 

�as [hod] L [um] 
Vth(1) - zm�na �asu 

[V] 

Vth(0) - �as po�átku 

[V] 

delta Vth_m��. 

[V] 

0,00 3,20E-07 0,7334 0,7334 0 

0,56 3,20E-07 0,859 0,7334 0,1256 

2,78 3,20E-07 0,9954 0,7334 0,262 

8,33 3,20E-07 1,0224 0,7334 0,289 

13,89 3,20E-07 1,0464 0,7334 0,313 

19,44 3,20E-07 1,0444 0,7334 0,311 

25,00 3,20E-07 1,0664 0,7334 0,333 

30,56 3,20E-07 1,0594 0,7334 0,326 

36,11 3,20E-07 1,0834 0,7334 0,35 

 
 
 

Tab. 6 – Výpo�et parametru delta Vth v �ase pomocí degrada�ních koeficient� 

IBS. [A] IDS [A] 
HC_S_integral 

[A·m-1·s-1] 
A n 

delta VTH_vypo�. 

[V] 

5,89E-06 1,22E-03 0,00E+00 0,19 0,09 0,000 

5,83E-06 1,22E-03 1,01E+01 0,19 0,09 0,234 

5,84E-06 1,22E-03 5,07E+01 0,19 0,09 0,271 

5,84E-06 1,22E-03 1,52E+02 0,19 0,09 0,299 

5,92E-06 1,22E-03 2,57E+02 0,19 0,09 0,313 

5,87E-06 1,22E-03 3,57E+02 0,19 0,09 0,322 

5,86E-06 1,22E-03 4,58E+02 0,19 0,09 0,330 

5,91E-06 1,22E-03 5,64E+02 0,19 0,09 0,336 

5,93E-06 1,22E-03 6,69E+02 0,19 0,09 0,341 
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Obr. 31 – Srovnání m��ených a vypo�tených hodnot delta Vth 

 

 
V p�ípad� rovnice (2) m�žeme napsat: 

 

( )( )nSHCCBU _1ln0 ⋅+⋅=∆    (7) 

 
Stejn� jako v p�edchozím p�ípad� je nutné p�i známých parametrech �U0 a HC_S 

zjistit parametry B, C a n. Analytické �ešení však není v tomto p�ípad� jednoduché, rovnici 
(7) nelze upravit do tvaru, kdy lze vypo�ítat dané parametry. Proto byla použita metoda 
ru�ního dostavení parametr�. Vycházíme z hodnot parametr� daných od výrobce (software 
ELDO) a následnou ru�ní zm�nou dostavujeme parametry tak, aby k�ivka m��ených dat a 
k�ivka dat, které se po�ítají z degrada�ních parametr� m�ly stejnou výslednou rovnici.    
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 Tab. 7 - Výpo�et parametru delta U0  v �ase z nam��ených hodnot U0 

�as [h] L [�m] U0(1) - zm�na �asu 

[m2·V-1s-1] 

U0(0) - �as po�átku 

[m2·V-1s-1] 

delta U0_m��. 

[m2·V-1s-1] 0 3,20E-07 3,54E-02 3,5470E-02 0,0000E+00 

0,56 3,20E-07 3,52E-02 3,5470E-02 -2,70E-04 

2,78 3,20E-07 3,50E-02 3,5470E-02 -4,40E-04 

8,33 3,20E-07 3,50E-02 3,5470E-02 -4,37E-04 

13,89 3,20E-07 3,49E-02 3,5470E-02 -5,00E-04 

19,44 3,20E-07 3,48E-02 3,5470E-02 -6,90E-04 

25,00 3,20E-07 3,51E-02 3,5470E-02 -3,70E-04 

30,56 3,20E-07 3,50E-02 3,5470E-02 -4,70E-04 

36,11 3,20E-07 3,46E-02 3,5470E-02 -8,30E-04 

  
 

 
Tab. 8 - Výpo�et parametru delta U0  v �ase pomocí degrada�ních koeficient� 

ISUB. [A] IDS. [A] 
HC_S_integral 

[A·m-1·s-1] 
B [-] C [-] n [-] 

delta U0_vypo�. 

[m2·V-1s-1] 

5,89E-06 1,22E-03 0,00E+00 -9,00E-06 1,00E+04 1,5 0,00E+00 

5,83E-06 1,22E-03 1,02E+01 -9,00E-06 1,00E+04 1,5 -3,53E-04 

5,84E-06 1,22E-03 5,11E+01 -9,00E-06 1,00E+04 1,5 -4,29E-04 

5,84E-06 1,22E-03 1,53E+02 -9,00E-06 1,00E+04 1,5 -4,84E-04 

5,92E-06 1,22E-03 2,56E+02 -9,00E-06 1,00E+04 1,5 -5,10E-04 

5,87E-06 1,22E-03 3,58E+02 -9,00E-06 1,00E+04 1,5 -5,28E-04 

5,86E-06 1,22E-03 4,60E+02 -9,00E-06 1,00E+04 1,5 -5,41E-04 

5,91E-06 1,22E-03 5,63E+02 -9,00E-06 1,00E+04 1,5 -5,51E-04 

5,93E-06 1,22E-03 6,65E+02 -9,00E-06 1,00E+04 1,5 -5,60E-04 
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Obr. 32 – Srovnání m��ených a vypo�tených hodnot delta U0 

 

Tímto postupem byly tedy zjišt�ny degrada�ní parametry pro zm�nu prahového 
nap�tí- delta Vth a pro zm�nu pohyblivosti nosi�� náboje – delta U0. Zjišt�né parametry jsou 
pro p�ehlednost uvedeny v tab. 9. 

 
Tab. 9 – P�ehled zjišt�ných degrada�ních  koeficient� 

Název  Ozna�ení Hodnota 
HCAVTH0 Degrada�ní konstanta pro Vth A 0,19 
HCNVTH0 Degrada�ní rychlost pro Vth n 0,09 

HCBU0 Degrada�ní konstanta pro U0 B -9·10-6 
HCCU0 Konstanta zm�ny rozm�ru  C 1·104 
HCNU0 Degrada�ní rychlost pro U0 n 1,5 
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 Tab. 10  – Ukázka parametr�  reálného modelu BSIM4 bez degrada�ních koeficient� 

LINK PS Paramet param XT  155.0n 
{     param RSH  0.000  

data     param RSHG  100.0m 
{     param VTH0  733.4m 

PSTABLE Parameter   param PHIN  0.000  
{     param K1  2.000  

param LEVEL  14.00  param K2 -496.2m 
param BINUNIT  2.000  param K3 -1.561  
param PARAMCHK  1.000  param K3B  3.051  
param MOBMOD  1.000  param W0  
param RDSMOD  0.000  param LPE0  71.20n 
param IGCMOD  0.000  param LPEB  41.45p 
param IGBMOD  0.000  param VBM -1.500  
param CAPMOD  2.000  param DVT0  238.4m 
param RGATEMOD  0.000  param DVT1  479.7m 
param RBODYMOD  0.000  param DVT2 -217.6m 
param TRNQSMOD  0.000  param DVTP0  
param ACNQSMOD  0.000  param DVTP1 -4.884  
param FNOIMOD  1.000  param DVT0W  0.000  
param TNOIMOD  0.000  param DVT1W  
param DIOMOD  1.000  param DVT2W -32.00m 
param PERMOD  1.000  param ETA0  2.220f 
param GEOMOD  0.000  param ETAB  2.000  
param EPSROX  3.900  param DSUB  200.0m 
param TOXE  12.00n param U0  35.47m 

 
Tab. 11 – P�íklad modelu stárnutí 

.agemodel *+ hcbu0 = -5e-3 *+ hcnub = 1 *+ hcca0 = 0 
+ mstress = 1 *+ hccu0 = 1.0e5 *+ hcbvsat = 0 *+ hcna0 = 1 
+ hstress = 1 *+ hcnu0 = 1.5 *+ hccvsat = 0 *+ hcbpclm = 0 

+ hcavth0 = 1.07e-1 *+ hcbua = 0 *+ hcnvsat = 1 *+ hccpclm = 0 
+ hcnvth0 = 9e-2 *+ hccua = 0 *+ hcbeta0 = 0 *+ hcnpclm = 1 
*+ hcavoff = 0 *+ hcnua = 2 *+ hcceta0 = 0 *+ hcbpdiblc2 = 0 
*+ hcnvoff = 0 *+ hcbub = 0 *+ hcneta0 = 1 *+ hccpdiblc2 = 0 

*+ hcanfactor = 0 *+ hccub = 0 *+ hcba0 = 0 *+ hcnpdiblc2 = 1 
*+ hcnnfactor = 0 *+ hcbu0 = -5e-3 *+ hcnub = 1 *+ hcca0 = 0 

 *+ hccu0 = 1.0e5 *+ hcbvsat = 0 *+ hcna0 = 1 
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4. Záv�r 

 
Cílem této práce byla analýza jev�, které zp�sobují stárnutí unipolárního tranzistor�, 

tzn. zm�ny jeho elektrických parametr� v �ase a vytvo�ení modelu stárnutí unipolárního 
tranzistoru.  

V první �ásti byla detailn� rozpracována problematika injekce energetických nosi�� 
(HCI) v�etn� technologických zásah�, které vedou k potla�ení tohoto jevu.  

Praktická �ást zahrnuje vytvo�ení modelu unipolárního tranzistoru s uvažováním jevu 
HCI. Byla navržena metoda pro automatizované m��ení a následnou analýzu získaných dat. 
Data byla upravena do formy pro vytvo�ení jednotlivých model� pomocí programu ICCAP 
2004. P�i vytvá�ení modelu byl využit postup, kdy z modelu bez vlivu HCI byly extrahovány 
následné modely respektující jev HCI postupným zp�es�ováním parametr�. Ze získaných dat 
byl metodou plánovaného experimentu vybrán soubor s minimálním po�tem prom�nných 
parametr�, popisující zkoumaný jev HCI stejn� p�esn� jako úplný soubor. Následn� byly 
vytvo�eny modely stárnutí.       

V navrženém modelu stárnutí unipolárního tranzistoru je simulována �asová zm�na 
dvou základních parametr�. Jsou to prahové nap�tí Vth a pohyblivost nosi�� v kanál� U0. 
Modely stárnutí zahrnují degrada�ní parametry A,n, resp. B,C,n. Postup jejich extrakce je 
detailn� popsán v p�iložené písemné zpráv�.  

V práci se tedy poda�ilo analyzovat danou problematiku a na základ� nam��ených dat 
vytvo�it modely stárnutí. Dále práce zahrnuje techniku plánování experimentu z d�vodu 
zmenšení objemu m��ených dat. Vytvo�ený model stárnutí lze použít jen v simulátorech, které 
podporují modelování stárnutí, nap�. ELDO p�íkazem .agemodel. 
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