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Resum 

Aquest projecte de fi de carrera es centra en la caracterització de circuits integrats 

defectuosos en tecnologies nanomètriques 3D actuals i en la proposta d’una tècnica per a la 

seva detecció. En aquest treball es fa una anàlisi del comportament elèctric de vies 

defectuoses en cicuits integrats 3D, TSVs (Through Silicon Vias), dins de circuits fabricats 

amb tecnologies CMOS (Complimentary Metal-Oxide-Semiconductor). 

A més a més, partint dels resultats de caracterització dels comportaments defectuosos 

realitzats, s’estudia l’efectivitat d’un circuit dissenyat com a possible solució per a la detecció 

de TSVs afectades pels defectes dels tipus més comuns (defectes del tipus obert i del tipus 

curt-circuit). 

Per a la valoració de la proposta presentada s’utilitzen simulacions elèctriques realitzades 

amb un simulador elèctric tipus HPSICE (spectre) integrat dins el paquet professional 

CADENCE. Es presenta el disseny a nivells esquemàtic i Layout per tal de poder avaluar els 

efectes realistes dels elements paràsits i les variacions del process de fabricació mitjançant 

simulacions Monte Carlo. 
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1. Glossari 

TSV: Through Sylicon Via. Vies de connexió verticals. 

IC: Integrated Circuit. Circuit integrat. 

RO: Ring Oscillator. Oscil·lador d’anell. 

BIST: Built-in self test. 

Die: Superfície individual d’un circuit integrat 

Footprint: Superfície que ocupa un component. 
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2. Prefaci 

2.1. Motivació 

Els circuits 3D s’han convertit en una tecnologia clau per a seguir la trajectòria d’escala 

prevista per la llei de Moore. Tot i això, la seva viabilitat i èxit comercial dependrà en gran 

mesura dels seus rendiments de producció i les solucions d’assaig corresponents per a 

garantir el seu correcte funcionament.  

Aquest projecte és una part de la investigació prèvia i necessària per a que la tecnologia 3D 

pugui ser àmpliament adoptada i convertida en un èxit de mercat.   

2.2. Requeriments previs 

Per a la comprensió d’aquest projecte final de carrera cal tenir coneixements sobre la 

tecnologia CMOS. Això inclou tenir coneixements sobre l’estructura i processos de fabricació 

dels transistors pMOS i transistors nMOS.  
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3. Introducció 

La indústria dels semiconductors exigeix contínuament productes amb major integració, 

rendiment més elevat, menor consum i amb cost més reduït. Actualment, la tecnologia 

CMOS està arribant físicament als seus límits. I, tot i que es segueixen investigant maneres 

per a millorar-la, també s’estan explorant noves opcions per satisfer la demanda de la 

indústria. 

Una de les solucions que es planteja és la tecnologia 3D: circuits integrats tridimensionals. 

Un circuit integrat 3D conté en un mateix empaquetament diferents circuits integrats 2D 

apilats i interconnectats entre ells per mitjà de Through Silicon Vias (TSVs). Les TSVs són 

les vies de connexió vertical que travessen tant oblees de silici com superfícies individuals 

de circuits integrats (dies), connectant elèctricament les diferents capes del circuit integrat 

3D entre elles.  

Interconnectar verticalment els circuits 3D amb Through Silicon Vias és una de les solucions 

potencials per a estendre/ampliar la llei de Moore, tot i que encara presenta reptes de millora 

en la seva fabricació per a minimitzar-ne els defectes. 

3.1. Objectius del projecte 

El present projecte té tres objectius principals. Primerament es pretén analitzar el 

comportament elèctric de vies 3D (TSVs) defectuoses dins de circuits fabricats amb 

tecnologies CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). 

El segon objectiu  és analitzar una possible solució per a la detecció de TSVs afectades pels 

defectes més comuns (defectes del tipus obert i del tipus curt-circuit).  

I el tercer i últim objectiu és dissenyar el layout de la proposta anterior en l’entorn CADENCE 

per tal de fabricar-la posteriorment. 

3.2. Abast del projecte 

En el projecte es dissenyarà el layout del circuit per a la detecció de TSVs defectuoses i es 

caracteritzarà el seu comportament elèctric davant la presència de defectes tipus obert i curt 

circuit. També s’avaluarà el seu comportament tenint en compte les variacions realistes del 

procés de fabricació. Però degut a la durada del procés de fabricació, aquesta es durà a 

terme un cop el projecte ja estigui entregat i presentat.  
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4. Circuits integrats 3D 

Els circuits integrats tridimensionals s’estan estudiant i desenvolupant per tal de millorar els 

actuals circuits 2D i aconseguir així tenir xips de dimensions més reduïdes, amb rendiment 

més alt i consum més baix. 

Un circuit integrat 3D és un circuit integrat fabricat apilant oblees de silici i/o dies i 

connectant-les verticalment entre elles de manera que es comportin com un únic xip. 

Aquestes connexions verticals permeten que els components situats en capes diferents 

puguin treballar de manera conjunta formant un únic circuit.  

 

4.1. Avantatges dels Circuits Integrats 3D 

Els circuits integrats 3D, respecte els actuals 2D, ofereixen millor densitat d’empaquetament, 

footprint més petita, millor immunitat al soroll, més velocitat degut a la disminució de la 

llargada dels cables i, per tant, menys capacitat paràsita, interconnexions més curtes i 

rendiment més alt  [8]. 

Però un dels avantatges més importants d’aquest nou tipus de tecnologia és la possibilitat 

d’integrar heterogèniament diferents tipus de tecnologia en el mateix xip. Integrar un sistema 

sencer en una sola peça de silici, System-on-chip (SoC) normalment requereix la integració 

d’analògic, digital, memòria flash i DRAM. La integració d’aquests diferents elements porta a 

processos molt complicats que encareixen molt la fabricació. La tecnologia 3D permet que 

aquests circuits puguin ser dividits en subcircuits segons els processos de fabricació que 

necessiten, de manera que cadascun es fabrica en oblees diferents que després s’apilen 

verticalment i es connecten entre sí. 

Figura  4-1: Vista conceptual de les interconnexions 2D i 3D. Font: [9]  
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4.2. Procés de fabricació de circuits integrats 3D 

El procés de fabricació de circuits integrats 3D es resumeix en els següents passos: 

1) Disseny del circuit, que implica el disseny de cada capa que composarà el circuit 3D. 

2) Fabricació de cada capa en oblees diferents i fent servir tecnologies de fabricació 

diferents si és necessari.  

3) Unió de les diferents capes que integren el circuit. Aquesta unió es pot fer a nivell de 

die o a nivell d’oblea i poden apilar-se per unió de dues oblees (Wafer to wafer, 

W2W), per unió d’un die i una oblea (Die to wafer, D2W) o per unió de dos dies (Die 

to die, D2D). Hi ha diferents mètodes per a fer aquestes unions, com per exemple 

mitjançant unió metall-metall (metal-to-metal bonding), enllaç directe de l’òxid de silici 

(direct bonding of silicon oxide) o amb adhesius (adhesives). 

4) Fent servir vies TSV com a mètode d’interconnexionat, aquestes es poden fabricar 

abans (via-first) o després (via-last) de la unió de les oblees i/o els dies.  

4.3. Tecnologies per a les interconnexions verticals 

L’empaquetament 3D té com a objectiu reduir l’espai que s’ocupa, apilant diferents xips 

verticalment en un mateix empaquetat. Per tant, es tracta simplement d’unir els diferents 

xips bidimensionals en un de sol tridimensional ja sigui mitjançant cables que van dels uns 

als altres o mitjançant altres mètodes com els que s’indicaran a continuació. 

En aquest apartat es fa una introducció a les connexions verticals més comuns comparant-

les segons el mètode d’ensamblament (a nivell de die o d’oblea), el nombre màxim de tiers, 

pitch de la connexió vertical i la quantitat de recursos de routing consumits al xip. Les més 

comuns (Figura  4-4) són: wire bonding, microbump, contactless i through via. [8] 

Figura  4-2: Exemple d’un possible disseny per a un SoC 3D. Font:  [6] 
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Figura  4-3: Comparació de les tecnologies d’interconnexió vertical: wire bonding, microbump 

  (3D Package i face-to-face), contactless (capacitiu i inductiu) i through via (bulk i 

  SOI). Font: [8]  

 

Figura  4-4: Il·lustració de les tecnologies d’interconnexió vertical: wire bonding(a), microbump 

(3D Package (b) i face-to-face (c)), contactless (capacitiu (d) i inductiu (e)) i through 

via (bulk (f) i SOI(g)). Font:  [8] 
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Wire-bonded 

El wire-bonding (Figura  4-4.a) consisteix en la connexió de cada die individual en una pila 

mitjançant cablejat. Normalment les connexions entre dos nivells diferents de la pila es fan 

passant prèviament per la placa base i després d’aquesta a l’altre nivell. 

Aquesta tecnologia està limitada per la resolució dels wire-bonders i es complica a mesura 

que augmenta el nombre d’entrades/sortides del xip. 

A diferència d’altres possibles solucions, amb el wire-bonding les connexions de cable 

només es poden fer des de la perifèria, fet que limita totalment la densitat d’interconnexions. 

Pel que fa als recursos de routing del xip, se solen necessitar totes les capes de metall del 

xip per a les zones d’unió ja que les tensions mecàniques requereixen moltes capes de 

metall per evitar l’esquinç del pad durant la unió, i la pressió tendeix a destruir els 

components de sota el pad.  

Micro-bump 

La tecnologia microbump requereix l’ús de soldadura o protuberàncies d’or (gold bumps) a la 

superfície del die per a fer les connexions. Aquestes protuberàncies normalment tenen un 

pas (pitch) de 50 a 500μm i a vegades fins i tot més petit. Els esforços mecànics 

d’acoblament són molt menors que amb wire bonding, de manera que els coixinets (pads) 

només requereixen la capa superior (o a vegades les dues superiors) de metall, deixant 

capes inferiors lliures per routing o per altres dispositius. 

La tecnologia Microbump - 3D Package (Figura  4-4.b) requereix incorporar un die fabricat 

prèviament dins d’un conjunt d’oblees d’una mida determinada que permet ensamblar-los 

tots en un cub hermètic. Una capa de microbumps enllaça cada die amb la capa de routing 

que porta senyals cap a les vores del cub. A continuació s’estratifiquen les capes (tiers) en 

una sola pila i s’afegeixen contactes metàl·lics als costats per a connectar les capes de 

routing. Aquesta tècnica té una densitat d’interconnexió vertical molt millor que la del wire-

bonding, però no redueix gaire la capacitat paràsita ja que aquest cub segueix havent 

d’enviar els senyals a la perifèria abans d’enviar-los a la destinació final de dins del cub. En 

aquest cas no és el mètode de muntatge el que limita el nombre de capes que es poden 

apilar sinó que el que ho limita és la calor que es genera a l’interior del cub. Aquest mètode 

permet l’ús d’un o més xips, de la mateixa o de diferents tecnologies de fabricació, a cada 

capa de la pila.  

La tecnologia face-to-face microbump (Figura  4-4.c) permet escurçar els cables entre els 

nivells i millorar el rendiment mitjançant la reducció de paràsits. Aquesta tècnica, però, limita 

el nombre de nivells a dos. El fet de treure les connexions fora del xip requereix l’ús 

d’aquesta tecnologia juntament amb el wire-bonding o el through-via. 
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Contactless 

Les connexions contactless o AC-coupled  implica l’ús d’acoblament capacitiu (Figura  4-4.d) 

o inductiu (Figura  4-4.e) per connectar-se entre nivells. Aquesta tecnologia elimina les 

etapes de processament per a la creació de nivells intermitjos de connectivitat DC i elimina 

també la necessitat d’enviar els senyals a la perifèria, cosa que redueix la llargada dels 

cables. A més a més, el contactless necessita molt poc processament per reduir el gruix del 

xip, per tant, la manca de passos de processament especialitzat fa que sigui més barat que 

el microbump i el through-via. 

Through via 

Les interconnexions through-via són les que ofereixen la millor densitat d’interconnexió i les 

que el seu cost és més baix. El factor que limita el nombre de tiers que es poden apilar és la 

calor generada a l’interior del xip.  

Amb les tradicionals Bulk tecnologies (Figura  4-4.f), s’aconsegueixen pitches de 50 μm, 

cobrint primer el forat amb un aïllant. En canvi, amb el mètode SOI, Silicon-on-insulator, 

(Figura  4-4.g) s’evita la necessitat de passivar el forat, polint el substrat completament, de 

manera que s’aconsegueixen pitches de l’ordre de 5μm. 

En el següent capítol s’aprofundeix més sobre el through-via, ja que aquest projecte es 

centra en aquest tipus d’interconnexió per ser la que més avantatges presenta. 
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5. Through Silicon Vias 

El Through Silicon Via és una connexió elèctrica vertical entre dos circuits integrats, situats 

en diferents nivells, mitjançant silici o capes d’òxid. Aquesta connexió vertical permet una 

major densitat i la capacitat paràsita generada és menor comparada amb el tradicional wire-

bonding. També permet la integració vertical de varies tecnologies de semiconductors. 

Aquest projecte es centra en les TSVs, que són un component molt important en els circuits 

integrats 3D. Per a poder dissenyar el layout del circuit detector de TSVs defectuoses 

(objectiu principal d’aquest projecte), cal entendre el procés de fabricació d’aquestes, veure 

quins defectes es produeixen i on es produeixen, modelitzar-los elèctricament i, finalment, 

dissenyar el circuit per a detectar-los.   

5.1. Procés de fabricació de les TSVs 

Primerament doncs, per a la comprensió de l’origen dels defectes que les TSVs poden tenir, 

es presenta el procés de fabricació d’una TSV. 

Els passos que es segueixen per a la seva fabricació són els següents  [1] [5]: 

1) Formació de la via (Etching). Es parteix d’una oblea de silici i es grava per ions 

reactius (etching, en anglès) per formar els forats allargats i cilíndrics de les vies.  

2) Recobriment amb aïllant. Es recobreixen les cavitats dels cilindres amb òxid (SiNx o 

SiO2) per mitjà de deposició de vapor químic. Aquest òxid fa d’aïllant i evita que el 

senyal que circula pel metall de l’interior de la via es perdi pel substrat de silici. 

3) Recobriment metàl·lic per a crear la barrera /llavor. Aquesta barrera metàl·lica, feta 

de TiN o TaN, es fa per mitjà de deposició metalorgànica de vapor químic o per 

deposició física de vapor. Evita la difusió del metall de l’interior de la via a l’òxid i/o al 

silici. 

4) Ompliment de metall (Plating, en anglès). S’omplen les vies amb coure o tungstè. 

5) Poliment. Finalment es treu el coure sobrant sobre les vies reduint l’amplada de 

l’oblea amb el procés anomenat Chemical-Mechanical Polishing (CMP). 
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Cal remarcar que la fabricació de les TSVs  es pot fer abans d’unir les diferents capes de 

components (via-first) o després d’unir-les (via-last), com ja s’ha comentat anteriorment. 

5.2. Model elèctric d’una TSV 

Un cop les TSVs han estat fabricades i els diferents dies i/o oblees han estat apilats, 

l’estructura resultant és com la que es mostra a la Figura  5-2.  

 

 

 

 

 

 

Poliment

Formació de la via (Etching)

Es parteix d'una oblea de silici

Recobriment amb aïllant

Recobriment metàl•lic 

per a crear la barrera/llavor

Ompliment amb metall 

Figura  5-1: Procés de fabricació d’una TSV (via-first). Font pròpia. 

Figura  5-2: Estructura d’una TSV. Font: [2]  
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Cada TSV forma una capacitat cilíndrica MOS (Metall – òxid – Semiconductor), on el 

substrat semiconductor actua com a bulk i el metall de la TSV actua com a porta.  

5.2.1. Estructura TSV i model RC  

La secció transversal d’una superfície amb TSV és tal com es mostra a la Figura  5-3. Els 

circuits d’un die fan servir el metall del primer nivell (front metal) per connectar la TSV amb 

altres elements del circuit, i la part inferior de la TSV  es connecta amb algun metall de capa 

inferior (Back metal) que a la vegada es connectarà amb un front metal d’un altre die quan 

els dos dies s’uneixin. El conductor de la TSV pot ser coure o algun altre material metàl·lic. 

S’aïlla del substrat de silici amb una capa d’aïllant SiO2.  

 

Elèctricament, el comportament d’una TSV sense defectes es modelitza amb una resistència 

RTSV (de l’ordre de desenes de mΩ) i una capacitat CTSV (de l’ordre de desenes de fF) tal 

com es mostra a continuació (Figura  5-4)  [3].  

 

RTSV

CTSV

TSV

Figura  5-3: Secció transversal d’una TSV en un die.Font: [3]  

Figura  5-4: Model elèctric d’una TSV sense defectes. Font pròpia.  
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Analíticament es pot modelar la resistència i capacitat d’aquesta amb les equacions (1) i (2), 

considerant una TSV en forma cilíndrica com la de la Figura  5-5  [2] . 

𝑅 =  
4𝜌𝐶𝑢𝑙

𝜋(𝑑−2𝑡)2  (1) 

𝐶 =
2𝜋𝜀𝑆𝑖𝑂2𝑙

𝑙𝑛(
𝑑

𝑑−2𝑡
)

 (2) 

On, tal com es mostra a la Figura  5-5, 𝑙 i 𝑑 són la llargada i el diàmetre de la TSV 

respectivament; 𝑡 és el gruix de la capa d’aïllant (SiO2), és a dir, la diferència de diàmetres 

entre el substrat de silici i el coure de dins la TSV; 𝜌𝐶𝑢 és la resistivitat del Coure i 𝜀𝑆𝑖𝑂2
 és la 

constant del dielèctric SiO2.  

 

5.2.2. Model del retard d’una TSV 

Donada una TSV amb paràmetres físics 𝑑 =30µm, 𝑡 =1µm i 𝑙 =75µm, els valors de la seva 

resistència i capacitat són de l’ordre de 2mΩ i 242fF, respectivament. Per tant, la constant de 

temps de la TSV (producte RC) és de 0.484·10-3ps. Aquest valor de constant de temps és 

molt petit en comparació amb el retard que provoca una porta (que és de l’ordre de desenes 

o centenes de picosegons en una porta CMOS de 0.18µm). Però, la capacitat de la TSV és 

considerable (242fF en l’exemple proposat), més gran que en els usuals cables que tan sols 

tenen algunes desenes de fF. Per tant, la TSV provoca retards, però que provenen del 

producte de l’alta capacitat de la TSV amb la resistència del seu driver. 

d

l

t

TSV

Figura  5-5: Estructura d’una TSV circular. Font pròpia. 
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A continuació es mostra una TSV amb el driver (Figura  5-6) i el cirtcuit RC del conjunt driver 

– TSV (Figura  5-7)  [3].  

 

 

La Kload es la resistència equivalent del driver quan està conduint, que és de l’ordre de KΩ, i 

la Cint és la capacitat intrínseca del driver, que és de l’ordre de fF. La RTSV i la CTSV són la 

resistència i capacitat de la TSV respectivament. Per tant, el retard del punt A al punt B es 

pot calcular de la següent manera  [3]: 

𝑇𝐵𝐴 = 𝐾𝑙𝑜𝑎𝑑 · 𝐶𝑖𝑛𝑡 + (𝐾𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝑅𝑇𝑆𝑉) · 𝐶𝑇𝑆𝑉 

Recordant els ordres de magnitud de les variables que hi intervenen: 

𝐾𝑙𝑜𝑎𝑑 [𝐾Ω]   𝐶𝑖𝑛𝑡 [𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝐹] 

𝑅𝑇𝑆𝑉 [𝑚Ω]  𝐶𝑇𝑆𝑉 [𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝐹] 

𝑇𝐵𝐴 = 𝐾𝑙𝑜𝑎𝑑 · 𝐶𝑖𝑛𝑡 + (𝐾𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝑅𝑇𝑆𝑉) · 𝐶𝑇𝑆𝑉 

𝑇𝐵𝐴 ≈ 𝐾𝑙𝑜𝑎𝑑 · 𝐶𝑖𝑛𝑡 + 𝐾𝑙𝑜𝑎𝑑 · 𝐶𝑇𝑆𝑉 

𝑻𝑩𝑨 ≈ 𝑲𝒍𝒐𝒂𝒅 · 𝑪𝑻𝑺𝑽 

TSVDRIVER

A B
Y

Cint CTSV

B

DRIVER TSV

Kload RTSVY
A

Figura  5-6: Diagrama d’una TSV amb el driver.Font pròpia. 

Figura  5-7: Model RC del retard d’una TSV sense defectes.Font pròpia. 
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On TBA és el temps de retard d’A a B de la TSV i és principalment degut a la Kload del driver i 

a la capacitat de la TSV. 
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6. Defectes de les TSVs 

Les TSVs són elements crítics per als circuits integrats 3D, pel que cal prestar especial 

atenció a detectar els defectes que puguin tenir. Els defectes a les TSVs poden aparèixer 

durant el seu procés de fabricació, durant el procés d’unió a la següent capa (tier) o durant la 

vida de la TSV.  

Durant el procés de fabricació d’una TSV, els defectes més comuns que poden aparèixer 

són : 

- microporositats (microvoids) o underfilling (l’ompliment de metall insuficient) durant la 

fase d’ompliment de les vies, que deriven en defectes de tipus obert resistiu (weak 

opens) (Figura  6-1). 

 

- porositats a l’òxid, que ocasionen curtcircuits entre la TSV i el substrat. 

També es poden crear curtcircuits entre diferents TSVs si no es fa bé el poliment a l’última 

fase de la seva fabricació. 

Durant el procés d’unió, si es produeix desalineament, també es poden crear curtcircuits o 

opens. 

Durant el cicle de vida del producte, les diferències entre els coeficients de dilatació tèrmica 

dels diferents materials poden provocar deformacions.  

A més a més, cal tenir en compte que els weak opens amb petit impacte en el funcionament 

normal del xip poden derivar en un defecte catastròfic (full open) degut a l’electromigració.  

 

Figura  6-1: TSV plating defects: (a) porositats, (b) underfilling. Font:  [4] 
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6.1. Model del retard d’una TSV amb defectes 

El model elèctric que millor descriu el comportament d’una TSV amb defectes de tipus obert 

resistiu és el que es mostra a la Figura  6-2. Una TSV està modelitzada per una resistència 

RTSV de l’ordre de desenes de mΩ i una capacitat CTSV de l’ordre de desenes de fF, on 

ambdós depenen fortament de les dimensions de les TSVs, tal com s’ha vist en apartats 

anteriors. L’efecte elèctric d’una porositat durant el procés de fabricació es pot modelitzar 

com a un increment en el valor de la resistència equivalent de les resistències en sèrie, 

representat per Ropen  [7].  

 

Per tant, partint de la modelització driver – TSV que s’ha comentat a l’apartat  5.2.2, i afegint 

ara la modelització dels defectes que pot tenir una TSV, el resulat és el següent: 

 

RTSV/2 RTSV/2Ropen

CTSV/2 CTSV/2

TSVDRIVER

Y
A B

Figura  6-2: Model elèctric RC d’una TSV defectuosa amb forats/cavitats/porositats o circuit 

obert modelitzada amb resistència Ropen. Font pròpia. 

Figura  6-3: Retard d’una TSV des de A fins a B . Font pròpia. 
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6.2. Proves per a les TSVs 

Les proves (tests) a les TSVs es poden dur a terme en diferents punts del procés de 

fabricació. Per això, les proves es poden classificar en pre-bond tests i post-bond tests 

segons si es realitzen abans o després de l’apilament de les diferents capes del xip 3D, 

respectivament. 

6.2.1. Pre-bond test 

Els pre-bond tests (abans d’apilar capes) són convenients per a evitar la pèrdua de 

rendiment en el moment d’unió de les diferents capes, ja que si les TSVs tenen defectes 

abans d’apilar les oblees o dies, per tal d’evitar pèrdues s’haurien de poder descartar 

prèviament. L’inconvenient és que les TSVs són massa petites per a poder-les provar 

individualment. Actualment s’està invertint en recerca sobre aquest inconvenient però 

mentrestant, com a alternativa, hi ha el BIST (Built-in self test) que consisteix en un circuit de 

test fabricat juntament amb el circuit funcional, que permet detectar TSVs amb defectes del 

tipus obert resistiu o curtcircuits. En el BIST, cal tenir en compte les propietats analògiques 

de la TSV per als defectes febles. 

6.2.2. Post-bond test 

Els post-bond tests són també necessaris ja qua alguns dels defectes en les TSVs poden 

aparèixer durant el procés d’apilament de les diferents capes. Durant el post-bon test, la 

TSV actua com a element d’interconnexió, i s’hi poden aplicar mètodes existents per a 

detectar errors d’interconnexió.  

RTSV/2 RTSV/2Ropen

TSV amb possibles defectes

B

CTSV/2Cint

DRIVER

CTSV/2

Kload Y
A

Figura  6-4: Circuit RC que modela una TSV amb possibles defectes. Font pròpia. 
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Les TSVs s’utilitzen per a transmetre l’alimentació, el rellotge i senyals funcionals. Com que 

fins ara el rendiment de les TSVs no és del tot satisfactori, convé incloure en el disseny 

TSVs redundants i mecanismes de reparació per a cada TSV per assegurar la funcionalitat 

del circuit integrat 3D.   

Durant els post-bond tests, en circuit detector detecta i localitza la TSV defectuosa i 

seguidament reconfigura i reubica la interconnexió. El nombre de TSVs redundants 

dependrà del rendiment aproximat de les TSVs i de l’àrea acceptable que es pot afegir.  
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7. Circuit detector de TSVs defectuoses 

Tot i la dedicació que s’està donant a millorar les tècniques per testejar TSVs, als defectes 

febles no se’ls ha prestat gaire atenció, especialment als defectes de tipus obert resistiu i els 

curtcircuits.  

En aquest projecte es proposa una arquitectura BIST (Built-in Self Test) que permet detectar 

defectes de retard per mitjà d’un post-bond oscillation test.  

7.1. Oscil·lador d’anell (Ring oscillator) 

El circuit proposat per a la detecció de les TSVs defectuoses es basa en un oscil·lador 

d’anell, ring oscillator (RO), que permet mesurar retards.  

Un RO consisteix en un número imparell d’inversors (portes NOT) connectades en sèrie i 

amb la sortida de la última connectada a la primera, tal com es mostra a la Figura  7-1.  

 

La sortida Y del sistema estarà sempre oscil·lant entre els nivells lògics ALT i BAIX. 

Suposant un RO format per un nombre imparell n d’inversors, si cada inversor de la cadena 

té un retard tD, una trancisió ALT – BAIX a la sortida necessitarà un temps n·tD per retornar 

al punt de partida i produir una nova trancisió BAIX – ALT. Si es repeteix el procés, es 

completa un cicle de rellotge, per tant, un RO té un període igual a 2·n·tD. 

Aplicant-ho a la detecció de vies TSV defectuoses, si la connexió de cada inversor amb el 

següent es fa per mitjà d’una TSV, en cas que una d’aquestes fos defectuosa llavors la 

freqüència de sortida del RO es veuria afectada o seria nul·la en cas de curtcircuit. La 

Figura  7-2 il·lustra la implementació d’aquest Ring Oscillation Test, considerant que el senyal 

a través de les TSVs és bidireccional. 

Y

Figura  7-1: Esquema d’un oscil·lador en anell.Font pròpia. 
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Per tant, es calcula la freqüència de l’RO (amb N1 TSVs), es compara amb els valors 

acceptables de freqüència i, en cas que la freqüència sigui la correcta, s’accepta que cap de 

les TSVs incloses en aquest RO té defectes. 

En cas que una de les TSVs de l’RO tingui defectes (defecte de tipus obert resistiu o 

curtcircuit amb el substrat), la freqüència obtinguda serà inferior a l’esperada. El següent pas 

és dividir la cadena inicial de l’RO en dues subcadenes amb la meitat de TSVs cadascuna 

(N2=N1/2), mantenint sempre un nombre imparell d’inversors a cada subcadena. Un cop 

creades les dues subcadenes, se’n mesura la freqüència a cada una d’elles, amb el que es 

podrà saber on es troba la TSV defectuosa. Seguidament, es torna a dividir la subcadena 

que conté la TSV defectuosa en dues cadenes amb la meitat de TSVs (N3=N1/4) i es 

repeteix el procés fins a trobar la parella de TSVs candidates a ser defectuoses.  

 

Figura  7-2: RO format per un número parell N de TSVs connectades en sèrie.Font:  [7] 

Figura  7-3: Parell de TSVs candidates a tenir defectes.Font:  [7] 
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Un cop es tenen les dues candidates a ser defectuoses, cada una d’elles s’ha d’emparellar 

amb una TSV sense defectes del costat respectivament.  

 

Amb aquest sistema de detecció, el nombre màxim de passos a realitzar per a detectar una 

TSV defectuosa és de log2N1. 

7.2. Arquitectura proposada 

L’arquitectura proposada del circuit que controla cada TSV considera la possibilitat de 

transmetre els senyals des de les dues capes (ascendent o descendent). A la Figura  7-5 es 

mostra el detall de l’estructura:  

Figura  7-4: Parell de ROs que determinen quina de les dues TSVs restants és la

 defectuosa. Font:  [7] 
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On: 

 El senyal d/u selecciona la direcció (avall o amunt, downwards o upwards, 

respectivament) del senyal a través de la TSV, activant l’alta impedància dels 

inversors tri-state. 

 El senyal f/T selecciona si el senyal prové del circuit de test o prové del funcionament 

normal del circuit.  

 DId/DOd (TId/TOd) són les dades d’entrada/sortida del circuit en funcionament 

normal (i en mode test) respectivament. Aquestes són amb la TSV conduint 

downwards. DIu/DOu (TIu/TId) són les anàlogues quan està conduint upwards.  

Per al disseny de l’oscil·lador d’anell, es necessita poder seleccionar si una TSV formarà 

part o no de l’RO. Per això, cada TSVi de l’RO pot seleccionar-se per ser la TSV inicial, una 

TIdi

1 0 1

DOdi DIdi

TOdi

f/T
MUX DMUX

d/u

d/u

f/T
DMUX MUX

f/T
0

DIui DOui

f/T
0 1 0 1

TIui TOui

Figura  7-5: Estructura bidireccional proposada per a una TSV. (Adaptive Self-Test of 

Defective TSVs) 
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d’intermitja o la final de l’RO. Els bits Idi i Fdi (Iui i Fui) serveixen per indicar si la TSVi és la 

inicial o final de la cadena de baixada (o de pujada), respectivament (Figura  7-6). 

 

 

A la Figura  7-7 es mostra el cas general d’un oscil·lador en anell que comença a la i-èssima 

TSV i acaba a la j-èssima. El nombre de TSVs integrants de l’RO (que és de j-i) ha de ser 

parell i una TSV que condueix downwards ha d’anar seguida d’una TSV que condueixi 

upwards.  

 

Fdi

fdoi

TIdi+1

Iui-1

d/u

d/u

0

M
U

X

1

M
U

X

0

1
TOui

fuoi

TIui+1

Fui

f/T f/T

DIdiDOdi

0 1 0 1

Idi-1

TOdi

TIdi

DIui

TIui

f/T f/T

DOui

DMUX MUX

0 1 0 1

MUX DMUX

Figura  7-6: Estructura lògica d’una TSV. (Adaptive Self-Test of Defective TSVs) 
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Cal remarcar que l’àrea extraordinària utilitzada per implementar la lògica que es proposa 

afegir a cada TSV té un impacte petit donat que el diàmetre d’una TSV és de l’ordre de 

desenes de µm. 

Figura  7-7: RO que comença a la i-èssima TSV i acaba a la j-èssima 
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8. Esquemàtic i simulacions d’un RO de 16 TSVs 

8.1. Esquemàtic de l’oscil·lador d’anell de 16 TSVs 

Per a simular en el Cadence l’oscil·lador d’anell de 16 TSVs s’han enllaçat 16 cel·les 

anomenades RO (Figura  8-1), cadascuna de les quals conté internament el circuit de la 

Figura  7-6, vist anteriorment. A l’annex A s’inclou el símbol, l’esquema elèctric, l’esquemàtic i 

les simulacions en Cadence de cada component que forma aquesta cel·la.  

 

El resultat d’enllaçar 16 cel·les RO es mostra a la Figura  8-2. La última cel·la està enllaçada 

a la primera, de manera que es forma un cercle tancat que permet testejar també les TSVs 

dels extrems (la 1a i la 16a).  

 

Figura  8-1: Cel·la RO 
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Figura  8-2: Esquemàtic de l’oscil·lador d’anell de 16 TSVs 

Figura  8-3: Zoom de l’esquemàtic de l’oscil·lador d’anell de 16 TSVs. 
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A la pràctica, quan el circuit no està en mode test, les dades DIui, DOui, DIdi i DOdi van 

connectades al circuit per al que s’estiguin fent servir aquestes TSVs. Però per a simplificar 

l’esquemàtic i donat que aquest fet no té influència en aquest estudi (ja que es centra en el 

mode test), aquestes dades segueixen el mateix camí que les dades de test (TIui, TOui, TIdi 

i TOdi), és a dir, simplement van passant d’una TSV a la següent. 

8.2. Simulacions. Taules de referència. 

Per a poder implementar la solució de l’oscil·lador d’anell, són necessàries les taules de 

referència amb les que es pugui comparar la freqüència obtinguda en la fase test del circuit 

fabricat amb TSVs a analitzar. 

En totes les simulacions s’ha assumit que només hi ha una TSV defectuosa en el circuit. Per 

altra banda, amb les simulacions Monte Carlo s’han tingut en compte les possibles 

variacions dels paràmetres dels transistors en la fabricació. 

A continuació es mostren les taules de referència que s’han extret de fer les simulacions 

Monte Carlo, augmentant progressivament el defecte de la TSV defectuosa (MΩ de 

resistència). 

 

Figura  8-4: Frequüència de l’oscil.lador d’anell format per 16 TSVs. Font pròpia. 
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Figura  8-5: Zoom de l’esquemàtic de l’oscil·lador d’anell de 4 TSVs. Font pròpia. 

Figura  8-6: Zoom de l’esquemàtic de l’oscil·lador d’anell de 2 TSVs. Font pròpia. 
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9. Layout de l’oscil·lador d’anell de 16 TSVs 

El disseny del layout de l’oscil·lador d’anell de 16TSVs s’ha fet elaborant prèviament els 

diagrames d’Euler de cada element que composa un bloc de l’oscil·lador com el de la Figura 

8-1. 

A continuació es mostren els layouts de tots els components necessaris per a crear un 

oscil·lador d’anell de 16 TSVs. Per a cada un d’aquests elements, s’ha verificat que 

funcionaven fent dues comprovacions: 

- DRC (Design Rule Check), que indica que el layout proposat compleix les normes de 

disseny epr a poder ser fabrical, com per exemple una de típica, distància mínima 

entre dues vies de metall. 

- LVS (Layout versus Schematic), on es comparen els nodes de la PEX-netlist amb els 

de l'esquemàtic per a verificar que els dos models són equivalents. 

9.1. Inversor 
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9.2. Porta OR 

 

9.3. Porta AND 
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9.4. Multiplexor  

 

9.5. Demultiplexor 

 

9.6. TSV 

La cel·la TSV correspon a l’esquema elèctric de les figures 32 i 33 de l’annex A i és el que 

es mostra a la següent imatge.  
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Degut a que no disposem d’un programa informàtic per a fer layouts en 3D, s’ha modelat de 

la següent manera: 

- Le parts superiors i inferiors de la imatge anterior són les parts del circuit que anirien 

fabricades a les oblees superior i inferior, respectivament. 

- Al mig, hi ha una via de metall que simula una TSV. 

 

9.7. Oscil·lador d’anell 

Per la magnitud del’oscil·lador en anell de 16 TSVs, s’adjunta a continuació només la 

captura de pantalla de la part de circuit que s’adjunta al bloc anterior de la TSV i que permet 

encadenar cada un dels circuits que acompanyen una TSV en aquesta solució.  A la primera 

imatge del layout es mostra el multiplexor i els tres inversors tri-states que acompanyen al 

bloc TSV anterior per acabar de completar un RO; i a la segona es mostra el detall dels 3 

inversors tri-state. 
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10. Post-fabricació: detecció de TSVs defectuoses  

El layout dissenyat és un circuit que serveix únicament com a circuit detector de TSVs 

defectuoses. Seguint la solució d’aquest estudi, cada circuit integrat 3D en tecnologia CMOS 

ha d’incloure el layout anterior juntament amb el circuit funcional per al que estava previst fer 

servir les TSVs. Aquest circuit funcional, aniria enllaçat amb el de mode test que s’ha 

dissenyat mitjançant les senyals de dades DIui, DOui, DIdi i DOdi. 

Tot i que sembli farragosa tota l’estructura del BIST proposat, s’ha de tenir en compte que el 

diàmetre d’una TSV és de l’ordre de desenes de micròmetres i el circuit que cada TSV ha de 

portar integrat per a fer el test és de l’ordre de nanòmetres.  

El procés per a detectar TSVs defectuoses en un circuit donat (i fabricat incloent-hi 

l’arquitectura BIST objecte d’aquest estudi) és el següent:  

1. Crear dos circuits test TSVs formant dos circuits de test i calcular-ne la freqüència a 

la sortida de cadascun.  

2. Comparar les dues freqüències s’han de comprar amb les de les taules de referència 

de l’apartat 8.2, segons el nombre de TSVs que tingui cada circuit. 

3. En cas que les freqüències siguin les esperades quan no hi ha defectes, podem 

afirmar que cap TSV té defectes. 

4. En cas que les freqüències siguin més baixes de l’esperat, s’han d’anar creant 

subcircuits repetint el procediment fins a detectar quina és la defectuosa. 
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11. Valoració econòmica 

Tot i que aquest projecte no hagi requerit de recursos externs a l’empresa ni tampoc 

despeses específiques derivades del propi projecte, la seva valoració econòmica es fa en 

referència als recursos humans emprats i també als recursos materials utilitzats. Aquests 

conceptes estan desglossats a la següent taula (): 

 

 
Quantitat Cost unitari Total 

Microsoft Windows 8  8 mesos 10€/mes  80€ 

Microsoft Office 2010  8 mesos 35€/mes  280€ 

Material oficina i PFC  8 mesos 15€/mes 120€ 

Internet  8 mesos 20€/mes 160€ 

Impressió i enquadernació del projecte 
  
  

200€ 

Cost de les eines 740€ 

Despeses de transport a la universitat  80 trajectes  4€/trajecte  320€ 

Estudiant  700h 20€/h 14.000€ 

Tutor  50h 60€/h 3.000€ 

Cost dels recursos humans 17.320€ 

TOTAL 18.060€ 

Així, el cost total d’aquest projecte ha estat de 18.060€, divuit mil seixanta euros. 

 

 

Figura  11-1: Estudi econòmic. Font pròpia. 
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12. Avaluació de l’impacte ambiental 

Avui en dia, en tot projecte s’ha de tenir en compte quin és el seu impacte ambiental ja que 

s’ha de prendre consciència de tot el que es genera i s’ha de consumir de manera sostenible 

pensant sempre en les futures generacions. Per a fer-ho, s’ha evaluat l’impacte ambiental 

des de dos punts de vista: l’impacte de la realització del projecte i l’impacte del disseny 

proposat. 

12.1.  Impacte ambiental de la realització del projecte 

Aquest projecte, que se centra purament en recerca d’informació i disseny, no requereix 

d’altres recursos que els que es poden trobar a qualsevol oficina i, per això, l’impacte 

ambiental que té és baix. 

Per tant, en aquest projecte, l’impacte ambiental es deu a l’ús d’electricitat (per al 

funcionament del PC, il·luminació i climatització), a l’utilització de material d’oficina (paper, 

fotocòpies i material de suport), a l’ús de material fungible (tòner, CDs, ...) i, finalment, al 

transport a la universitat.  

Per a la realització del projecte s’ha intentat seguir una política respectuosa amb el medi 

ambient, minimitzant la impressió de documents, reutilitzant fulls en brut, utilitzant fulls 

reciclats, fent servir material que ja estés a disposició i realitzant els desplaçaments amb 

transport públic per minimitzar emissions. 

12.2.  Impacte ambiental del disseny 

El disseny proposat per a la detecció de TSVs defectuoses pot tenir influència positiva en el 

medi ambient, entenent-ho com a l’estalvi d’utilització innecessària de recursos. És a dir, 

aquest sistema de detecció de defectes podria evitar el transport de distribució innecessari 

de circuits integrats 3D si se sap per avançat que són defectuosos.  

Així mateix, donat que el test de TSVs es fa cada vegada que s’apila una capa al circuit 3D, 

al detectar-se que s’ha apilat una capa amb TSVs defectuoses, podem evitar seguir 

construint el xip 3D i evitar-ne l’encapçulat.  

També podria contribuir a evitar seguir fabricant xips si amb aquest sistema es detecta que 

una partida que se n’està fabricant està sortint defectuosa majoritàriament.  
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Per tant, tot i que està fora de l’avast comptabilitzar-ho, es pot intuir que la seva utilització 

afavoriria a reduir l’impacte mediambiental de la fabricació i distribució de circuits integrats 

3D 

. 
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Conclusions 

Un cop acabat el projecte es pot afirmar que s’ha dissenyat amb èxit un circuit CMOS que 

permet la detecció de TSVs defectuoses en tecnologies CMOS. Per portar-ho a terme, s’han 

assolit els següents objectius, que ja estaven marcats des de l’inici del projecte: 

 S’ha analitzat el comportament elèctric de les vies 3D (TSVs) defectuoses en 

tecnologies CMOS. 

 S’ha trobat una solució per a la detecció de les TSVs afectades pels defectes més 

comuns. 

I, finalment, s’ha dissenyat el Layout en l’entorn Cadence per a poder fabricar posteriorment 

el circuit proposat. 
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