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ميكروالكترونيك و مدارهاي مجتمع
• در مدارهاي مﺠﺘﻤﻊ ،بعضي از قطعات ماﻧﻨد تراﻧزيسﺘورها ،مقاومتها و
هاديها را ميتوان از يك ﻧيﻤههادي ماﻧﻨد سيليكون ساﺧت.
• اين ايده بسطي از هﻨر مربوط به ﺣاﻟت ﺟامد براي ساﺧت يك مدار
كامل در يك قطعه ﻧازك سيليكون بهﺟاي ﻧﺼﺐ قطعات مﺠزاي ساﺧﺘه
شده از تكههاي سيليكوﻧي ﺟدا در هﻤان مدار ميباشد.
• روي يك ورقه ﻧازك )ويفر( سيليكوﻧي ميتوان بهطور هﻤزمان
تراﻧزيسﺘورهاي زيادي ساﺧت .اين تراﻧزيسﺘورها را ميتوان با ﻓرآيﻨد
ﻓلزپوشاﻧي ) (metallizationبه هﻢ مﺘﺼل ﻧﻤود.
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واژههاي بهكار رفته در ساخت تراشه
• سيليكون :ﻧام تﺠاري سيليسﻢ است.
•  :Ignotﺣﺠﻢ هاي ساﺧﺘه شده سيليكوﻧي را ) Ingotبه معﻨي شﻤﺶ( مي
گويﻨد )اﻟبﺘه ﻓقﻂ محدود به سيليكون ﻧﻤي شود(.
•  :Waferبه معﻨي ﻻيه دايره اي شكل .در ادامه مﻨظور از كلﻤه Wafer
قرص هاي برش دادهشده Ingotها است.
•  :Photo Resistمادهاي كه در ساﺧت اين محﺼوﻻت اسﺘفاده ميشود
كه مﺸابه ماده ظهور عكس است.
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مراحل ساخت يك تراشه پردازنده )(١
١ـ بهدست آوردن شن ﺧاﻟﺺ
٢ـ پاك سازي و ﻧﻤو
٣ـ  Ignotبزرگ
٤ـ برش Ignot
٥ـ تﻤيز كردن ويفرها

٦ـ اسﺘفاده از Photo Resist
٧ـ قرار دادن در برابر اشعه ماورا بﻨفﺶ
٨ـ بيﺸﺘر قرار دادن در برابر اشعه ماورا بﻨفﺶ
٩ـ شسﺘﺸوي Photo Resist
4
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مراحل ساخت يك تراشه پردازنده )(٢
١٠ـ ﺣك كردن
١١ـ ﺣكاكي

١٢ـ بهكار بردن دوباره Photo Resist
١٣ـ برآميخﺘن يوﻧي
١٤ـ پاك كردن دوباره Photo Resist
١٥ـ يك تراﻧزيسﺘور
١٦ـ ﻓلزكاري ويفر
١٧ـ مقررشدن يونها
١٨ـ پاك كردن مواد اضاﻓي
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مراحل ساخت يك تراشه پردازنده )(٣
١٩ـ روكﺸي
٢٠ـ تست ﻧوع ويفر
٢١ـ برش ويفرها

٢٢ـ دور اﻧداﺧﺘن dieهاي ﺧراب
٢٣ـ بهوﺟود آمدن يك die
٢٤ـ ساﺧت يك پردازﻧده كامل
٢٥ـ يك  CPUتﻤامشده
٢٦ـ تست CPU
٢٧ـ بسﺘهبﻨدي CPU
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بهدست آوردن شن خالص
Sand
 %٢٥از شن را سيليكون تﺸكيل ميدهد.كه بعد از اكسيژن ﻓراوانترين
عﻨﺼر در پوسﺘه زمين است؛ بهويژه شن مقدار زيادي سيليكون به صورت
سيليكون دياكسيد  SiO2در ﺧود دارد كه عﻨﺼر اصلي براي ساﺧت
اﺟسام ﻧيﻤهرساﻧا است.

7

پاكسازي و نمو
Melted Silicon
بعد از بدست آوردن شن ﺧاﻟﺺ و ﺟدا كردن
سيليكون از آن مواد اضاﻓي از آن ﺟدا مي شوﻧد و
سيلسكون ﺧاﻟﺺ بدست مي آيد كه ﭼﻨد قدم با
محﺼول ﻧيﻤه رساﻧا كه به آن Electronic
 Grade Siliconميگويﻨد ﻓاصله دارد .ﻧﺘيﺠه
پاك سازي ماده اين است كه ﻓقﻂ مﻤكن است ١
اتﻢ از ميان بيليونها اتﻢ ،غير سيليكوﻧي باشد.
بعد از مرﺣله ي پاكسازي ،سيليكون وارد مرﺣله
گداﺧﺘن ميشود .در اين تﺼوير مي تواﻧيد ببيﻨيد
كه ﭼطور يك كريسﺘال از سيلسكون تﺼفيه شده
و گداﺧﺘه بهوﺟود ميآيد.
محﺼول بهدست آمده آن موﻧو كريسﺘاﻟي به ﻧام
) Ignotشﻤﺶ( است.
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 Ignotبزرگ
Mono-Crystal Silicon Ignot
موﻧوكريسﺘال از
يك Ingot
 Electronic Grade Siliconساﺧﺘه
ميشود.

وزن هر  Ingotﺣدود  ١٠٠كيلوگرم
) ٢٢٠پوﻧد( و ﺧلوص سيليكون
 ٩٩/٩٩٩درصد است.
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برش Ignot
Ignot Slicing
 Ignotوارد مرﺣله برش ميشود كه در آنﺟا به ديسكهاي سيليكوﻧي تبديل ميگردد
كه به آن ها ) Waferقرص( ميگويﻨد و ﺧيلي باريك بريده شدهاﻧد .بعضي از Ingot
ها از  ٥ﻓوت هﻢ بلﻨدتر هسﺘﻨد .ويفرهاي توﻟيدي قطرهاي مخﺘلفي دارﻧد .امروزه
CPUها از ويفرهاي  ٣٠٠ميليﻤﺘري ساﺧﺘه ميشوﻧد.

10

5

6/10/2021

تميزكردن ويفرها
Wafer
پس از اﻧﺠام برش ،ويفرها براق مي شوﻧد تا هيچ
ﺧدشهاي ﻧﻤاﻧد .سطﺢ آن آيﻨهاي و صيقلي است.
شركت  Intelﺧودش Ingotها و ويفرها را تهيه
ﻧﻤيكﻨد؛ در عوض ويفرهاي آماده را از
شركتهاي ديگر ﺧريداري ميكﻨد.
شركت  Intelبراي ﻓرآيﻨد45 mm High-
 K\Metalاز ويفرهايي با قطر  ٣٠٠ميليﻤﺘر )١٢
ايﻨچ( اسﺘفاده مي كﻨد.

اوﻟين بار وقﺘي كه  Intelشروع به ساﺧت تراشهها كرد ،ﺟريان هاي اﻟكﺘريكي بر روي
ويفرهاي  ٥٠ميليﻤﺘري) ٢ايﻨچي( ايﺠاد كرد .امروزه  Intelاز ويفرهاي ٣٠٠
ميليﻤﺘري اسﺘفاده ميكﻨد كه ﻧﺘيﺠه آن كﻤﺘر شدن قيﻤت است.
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بهكارگيري Photo Resist
Applying Photo Resist
مايﻊ آبيرﻧگ كه در در شكل
ميبيﻨيد ،يك Photo Resist
است كه مﺸابه آنهايي است كه
در ﻓيلﻢ هاي عكاسي اسﺘفاده
ميشود.
در اين مرﺣله ويفر شروع به
ﭼرﺧيدن ميكﻨد كه باعﺚ ميشود
كه ﻻيه آغﺸﺘه شده ﺧيلي باريك
و صيقلي شود.
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قرار دادن در برابر اشعه ماورا بنفش )(١
)Exposure (1
در اين مرﺣله Photo Resist ،در معرض اشعه ماورا بﻨفﺶ قرار
ميگيرد .واكﻨﺶ شيﻤيايي كه با  UVرخ مي دهد مﺸابه هﻤان اتفاقي است
كه به هﻨگام ﻓﺸار دادن دكﻤه برروي ﻓيلﻢ ﺧام در دوربين مي اﻓﺘد.
قسﻤت هاي مقاوم برروي ويفر بعد از ايﻨكه در معرض اشعه  UVقرار
گرﻓﺘﻨد به صورت محلول در مي آيﻨد .مرﺣله ي تاباﻧدن پرتو با اسﺘفاده از
پوشﺶهايي كه مﺜل ﻧقﺶ و ﻧگار هسﺘﻨد تﻤام ميشود .وقﺘي از اشعه UV
اسﺘفاده مي شود ،پوشﺸي با طرح هاي مخﺘلﻒ بروي آن بهوﺟود ميآيد.
ساﺧت يك  CPUﻧيازمﻨد تكرار اين ﻓرآيﻨد است تا ايﻨكه ﭼﻨد ﻻيه بروي
هﻢ بهوﺟود آيد.
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قرار دادن در برابر اشعه ماورا بنفش )(٢
)Exposure (2
يك ﻟﻨز ﻧيز باعﺚ كاهﺶ ﻧقﺶهاي
روي پوشﺶ مي شود و آﻧها را به يك
ﻧقطه كاﻧوﻧي ﺟﻤﻊ كﻨد.
ﻧﺘيﺠه آن برروي ويفر اين است كه ٤
بار كوﭼكﺘر و طوﻟي تر ﻧسبت به ﻧقﺶ و
ﻧگار هاي روي پوشﺶ است.
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بيشتر قرار دادن در برابر اشعه ماورا بنفش
Exposure
اگرﭼه معﻤوﻻً بيﺶ از صدها تراﻧزيسﺘور
روي يك ويفر ساﺧﺘه ميشوﻧد .در ايﻨﺠا
و از اين پس بر رويي يك قطعه كوﭼك
از ريزپردازﻧده در مقياس يك
تراﻧزيسﺘور تﻤركز شده است.
يك تراﻧزيسﺘور مﺜل سويچ عﻤل ميكﻨد،
كه ﺟريان اﻟكﺘريكي را در يك ﭼيپ
كامپيوتري كﻨﺘرل ميكﻨد.

محققان  Intelتراﻧزيسﺘورها را ﺧيلي
كوﭼك ساﺧﺘهاﻧد كه ادعا كردهاﻧد
ﺣدود  ٣٠ميليون از آﻧها ميتواﻧﻨد در
سر يك سوزن ﺟا شوﻧد.
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شستشوي Photo Resist
Washing off Photo Resist
بعد از تاباﻧدن اشعه  ،UVتﻤام Photo Resistها توسﻂ يك ﺣﻼل پاك
ميشوﻧد .اين كار باعﺚ آشكار شدن اﻟگوي طرحهاي  Photo Resistكه
توسﻂ آن پوشﺶ ساﺧﺘه شده بود ،ميشود .تراﻧزيسﺘورها و رابﻂها و
اتﺼاﻻت اﻟكﺘريكي از هﻤين ﺟا شروع ميشوﻧد.
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حك كردن
Etching
ﻻيه  Photo Resistباعﺚ ﺣفاظت از ويفر ميشود و ﻧبايد روي آن ﺧطي
بيفﺘد .ﺣال قسﻤتهايي كه بر روي آنها اشعه تابيده شده است ،با مواد
شيﻤيايي ﺣكاكي ميشوﻧد.
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حكاكي
Removing Photo Resist
• بعد از ﺣكاكي  Photo Resistپاك شده و اشكال روي آن ﻧﻤايان
ميشوﻧد.
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بهكارگيري بيشتر Photo Resist
Applying Photo Resist
در اين مرﺣله) Photo Resist ،ماده آبي( بيﺸﺘري بهكار گرﻓﺘه ميشود و سپس
دوباره اشعه  UVبه آن تاباﻧده ميشود .ماده اشعه ديده دوباره شسﺘه شده و قبل از
مرﺣله بعدي كه به آن برآميخﺘن يوﻧي ) (ion droppingمي گويﻨد .در اين مرﺣله
ذرات يوﻧي به ويفر تاباﻧده ميشوﻧد كه به سيليكون امكان تغير ﺧاصيت شيﻤيايي را
ميدهد تا  CPUبﺘواﻧد كﻨﺘرل شارش اﻟكﺘريكي را داشﺘه باشد.
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برآميختن يوني
Ion Implantation
در طي پروسهاي كه به آن اﻟقاي يوﻧي
ميگويﻨد )يك ﺣاﻟت از پروسه برآميخﺘن
يوﻧي است( محلي كه ويفر سيليكوﻧي دارد با
يون بﻤباران ميشود.
يونهاي اﻟقا شده در سيليكون باعﺚ ميشود
كه سيلسكون در آن مﻨاطﻖ رﻓﺘار اﻟكﺘريكي
مﺘفاوتي داشﺘه باشد .يونها به سﻤت سطﺢ
ويفر راﻧده مي شوﻧد تا به وﻟﺘاژ باﻻ برسﻨد.
در ميدان اﻟكﺘريكي آن سرعت يونها به
ساعت
در
كيلومﺘر
٣٠٠.٠٠٠
) (١٨٥٠٠٠ mphهﻢ ميرسد.
20
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پاك كردن دوباره Photo Resist
Removing Photo Resist
بعد از اﻟقاي يوﻧي photo Resist ،پاك شده و مادهاي كه ريخﺘه ميشود
)قسﻤت سبز رﻧگ( اتﻢ هاي بيگاﻧه به آن اضاﻓه ميكﻨﻨد.
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يك ترانزيستور
Ready Transistor
آماده شدن يك تراﻧزيسﺘور ﻧزديك است .سه سوراخ بر روي ﻻيه عايﻖ
)بﻨفﺶ( ﻧهاده ميشود .اين سه سوراخ با مس پر مي شوﻧد كه رساﻧا براي
اتﺼال به ديگر تراﻧزيسﺘورها ميباشﻨد.
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فلزكاري ويفر
Electroplating
در اين مرﺣله ،ويفرها در يك محلول
سوﻟفات مس گذاشﺘه ميشوﻧد.يونهاي
مس بر روي تراﻧزيسﺘور تهﻧﺸين ميشوﻧد
كه به آن ﻓلزكاري مي گويﻨد.
يون هاي مس از سﻤت مﺜبت )آﻧد( به
سﻤت مﻨفي آن )كاتد( ﺣركت مي كﻨﻨد.
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مقرر شدن يون ها
After Electroplating
يونهاي مس به صورت يك ﻻيه ﻧازك برروي سطﺢ ويفر مسﺘقر ميشوﻧد.
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پاك كردن مواد اضافي
Polishing
مواد اضاﻓي از روي ﻻيه ي ﻧازك مس پاك ميشود.
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روكشي
Metal Layers
ﻻيههاي مخﺘلﻒ ﻓلزي براي اتﺼال بين تراﻧزيسﺘورهاي مخﺘلﻒ ساﺧﺘه شدهاﻧد.
ﭼگوﻧگي وصل كردن اين ﻻيهها به هﻢ توسﻂ مهﻨدسان و تيﻢ هايي طراﺣي مي شود كه
طرح اصلي پردازﻧده توﻟيدي به اين قسﻤت مربوط مي شود )مﺜﻼ پردازﻧده Intel
 Corei7توﻟيد ميشود(.
درﺣاﻟي كه تراشههاي كامپيوتر
به ﻧظر صاف مي آيﻨد آﻧها
ﺣدود ًا ٢٠ﻻيه از اﺟزاي مخﺘلﻒ
تركيﺐ كﻨﻨده برق دارﻧد .اگر با
يك ذره بين به تراشه ﻧگاه كﻨيد
يك شبكه پيچيده از مدارها و
تراﻧزيسﺘورها كه مﺜل وسيلهاي
كه از آيﻨده آمده است ميماﻧد،
را ميبيﻨيد.
26
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تست نوع ويفر
Wafer Sort Test
اين بخﺶ از ويفر آماده شده ،وارد
ﻧخسﺘين تست عﻤلكردي ميشود .در اين
مرﺣله اﻟگوهاي تست بر روي تك تك
تراشهها اﻧﺠام ميشود و ﺟوابهاي گرﻓﺘه
شده را با ﺟواب درست )كه قبﻼً داده شده(
مقايسه ميشود.
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برش ويفرها
Wafer Slicing
بعد از تست كه معلوم شد آيا ويفرها از ﻧظر پردازش ساﻟﻢ هسﺘﻨد يا ﻧه
آﻧها به قطعات كوﭼكتر تبديل مي شوﻧد كه به آﻧها  Dieميگويﻨد.
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دور انداختن dieهاي خراب
Discarding Faulty Dies
dieهايي كه از تست سربلﻨد آمدﻧد به مرﺣله
بعد )بسﺘهبﻨدي( راه پيدا ميكﻨﻨدdie .هاي
ﺧراب دور اﻧداﺧﺘه مي شوﻧد.

سالها پيﺶ Intel ،از dieهاي ﺧراب ،CPU
دسﺘه كليد درست ميكرد.
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به وجود آمدن يك die
Individual Die
اين يك  dieبه تﻨهايي است كه در مرﺣله پيﺶ ﺟدا شده است .اين die
كه در تﺼوير مي بيﻨيد يك  dieاز  Intel Core i7است.
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ساخت يك پردازنده كامل
Packaging
زيرﻻيه ) die ،(Substrateو ﺧﻨككﻨﻨده
كﻨار هﻢ گذاشﺘه ميشوﻧد تا يك پردازﻧده
كامل را تﺸكيل دهﻨد.
زيرﻻيه سبز رﻧگ پردازﻧده از رابﻂ
اﻟكﺘريكي و مكاﻧيكي براي تعامل با كل
سيسﺘﻢ  PCساﺧﺘه شده است.
ﺧﻨك كﻨﻨده ﺧاكسﺘري رﻧگ ،يك رابﻂ
گرمايي است كه كار آن ﺧﻨك كردن
است .كه باعﺚ ﺧﻨك كردن پردازﻧده در
هﻨگام كار مي شود.
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يك  CPUتمامشده
Processor
يك ريز پردازﻧده پيچيدهترين محﺼول توﻟيد شده در زمين است .در
ﺣقيقت ١٠٠ها مرﺣله طول ميكﺸد تا ريزپردازﻧدهها در تﻤيزترين محيﻂ
) (microprocessor fabساﺧﺘه شوﻧد ،اما ﻓقﻂ مهﻢترين مراﺣل آن در
ايﻨﺠا بيان شده است.
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تست CPU
Class Testing
در آﺧرين مرﺣله ،تست پردازﻧدهها براي مﺸخﺼات آن ها اﻧﺠام ميشود.
)در كﻨار تست ،مﺸخﺼات اتﻼف توان و بيﺸيﻨه ﻓركاﻧس ﻧيز تست
ميشوﻧد(

33

بستهبندي CPU
Bining
بر پايه ﻧﺘايج تست كﻼس ،پردازﻧده هاي با قابليتهاي يكسان در يك سيﻨي ﺣامل قرار
داده ميشوﻧد .اين مرﺣله به ﻧام  Binningشﻨاﺧﺘه ميشود .ﻧام اين ﻓرآيﻨد مﻤكن است
براي ﺧيلي از كساﻧي كه  Tom’s Hardwareرا مطاﻟعه مي كﻨﻨد آشﻨا باشد.
عﻤل  Binnigباﻻترين ﻓركاﻧس
عﻤلي يك پردازﻧده را معين ميكﻨد.
سپس پردازﻧدههاي دسﺘهبﻨديشده
تفكيك ميشوﻧد و با توﺟه به
ﺧﺼوصات تكتك آﻧها به ﻓروش
ميرسﻨد.
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ارسال به فروشگاه
Retail Package
پردازﻧده توﻟيد شده و تست شده )كه در تﺼوير Intel Core i7 ،ﻧﺸان
داده شده است( براي توﻟيدكﻨﻨدگان سيسﺘﻢ در هﻤان سيﻨيها و براي
ﺧردهﻓروشيها در ﺟعبه ﻓرسﺘاده ميشود.

35

از شن تا تراشه
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چگونگي ساخت ويفر سيليكوني
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چگونگي ساخت يك ريزپردازنده

38
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چگونگي ساخت يك تراشه
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فرآيند ساخت تراشه
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چگالي ترانزيستورها در تراشه
•

•
•
•

در ابﺘدا ﻓقﻂ ﭼﻨد گيت يا سلول ﺣاﻓظه ساﺧﺘه شده و با هﻢ بسﺘهبﻨدي
ميشدﻧد .مدارهاي مﺠﺘﻤﻊ اوﻟيه را مدارهاي با مقياس كﻢ )(SSI
ميﻧاميدﻧد.
با گذشت زمان ،بسﺘهبﻨدي قطعات بيﺸﺘر و بيﺸﺘري روي هﻤان تراشه
امكانپذير شد.
اين رشد ﭼگاﻟي ،يكي از روﻧدهاي قابل توﺟه ﻓنآوري است كه تا به
ﺣال به ﺛبت رسيده است.
اين امر مﻨﺠر به شكلگيري قاﻧوﻧي به ﻧام
قاﻧون مور شد كه توسﻂ گوردن مور ،كﻤك
مﺆسس ايﻨﺘل در سال  ١٩٦٥مطرح شد.

41

قانون مور )(١
• قاﻧون مور :تعداد تراﻧزيسﺘورهايي كه ميتوان روي يك تراشه قرار
داد ،هرسال دو برابر ميشود.
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قانون مور )(٢

43

دستآوردهاي قانون مور )(١
• قيﻤت يك تراشه در طول دوره رشد ﻧاگهاﻧي در ﭼگاﻟي آن ،تقريباً
بدون تغيير باقي ماﻧده است .به اين معﻨي كه بهاي مﻨطﻖ كامپيوتر و
مدار ﺣاﻓظه با سرعت قابل توﺟهي كاهﺶ ياﻓﺘه است.
• ﭼون اﺟزاي مﻨطقي و ﺣاﻓظه در بيﺸﺘر تراشههاي ﭼگالتر ،ﻧزديكتر به
هﻢ قرار ميگيرﻧد ،طول مسير اﻟكﺘريكي كوتاه ميشود و سرعت
عﻤليات باﻻ ميرود.
• كامپيوتر كوﭼكتر ميشود و ميتوان آن را به راﺣﺘي در محيﻂهاي
مخﺘلﻒ قرار داد.
44
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دستآوردهاي قانون مور )(٢
• توان مﺼرﻓي وملزومات ﺧﻨككﻨﻨدگي كاهﺶ مييابد.
• اتﺼاﻻت درون مدار مﺠﺘﻤﻊ ،قابل اطﻤيﻨانتر از اتﺼاﻻت ﻟحيﻤي است .با
مدارات بيﺸﺘر روي هر تراشه ،اتﺼاﻻت بين تراشهها كﻤﺘر ميشود.
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The only way
to do great
work

is to
you do.
love what

- Steve Jobs
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براي كسﺐ اطﻼعات بيﺸﺘر در مورد اين درس ميتواﻧيد به وب سايت
آموزشي در ﻟيﻨك زير مراﺟعه ﻧﻤاييد
http://shafieian-education.ir
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