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Capítol 3

Propagació del soroll en substrats de silici

Un cop realitzada la caracterització de la generació i de la recepció del soroll, ens interessa ara
centrar-nos en la seva propagació. L'interès rau en saber com influeixen en l'atenuació del
soroll factors com ara el tipus de substrat, la presència de contactes o anells de guarda, la
presència de capes enterrades, i els diferents tipus de polarització. D'aquesta manera, es
podrà establir una primera selecció de les mesures que poden ajudar a reduir el soroll per
substrat, i quines característiques han de complir per què siguin realment efectives. Els
resultats obtinguts es poden complementar amb els dels capítols 5 i 6, on es té en compte el
soroll present a les línies d'alimentació en els circuits integrats, que pot malbaratar els efectes
potencialment beneficiosos d'algunes mesures reductores de soroll.

L'anàlisi es realitza mitjançant simuladors de dispositius. En primera instància,
s'utilitza el simulador MEDICI™ [40], per a realitzar anàlisis bidimensionals de les mateixes
característiques que els realitzats en el capítol anterior. Aquest programa, específicament
orientat a l'estudi de semiconductors, permetrà considerar anells de guarda de diferents
característiques tecnològiques. Una vegada triat el millor tipus d'anell de guarda, interessarà
centrar-se en aspectes de layout. Es vol saber com influeixen les dimensions dels anells, la
seva proximitat a la font de soroll, la presència de discontinuitats, etc. Donat un layout i una
certa quantitat de soroll en un punt, es vol saber quant soroll hi haurà en diversos punts de la
superfície del circuit integrat. Ens despreocuparem d'aspectes lligats a la injecció i recepció
del soroll per part dels dispositius, que ja han estat estudiats i caracteritzats en el capítol
anterior. Per a realitzar aquest estudi, cal una eina que permeti tenir en compte la natura
tridimensional del substrat, i per això es tria el simulador RAPHAEL™ [56], també de TMA.
Aquest és un programa orientat principalment a l'estudi d'interconnexions, que no permet la
definició de materials semiconductors com a tais, sinó només conductors i aïllants. Per tant,
no resol les equacions de continuitat dels portadors com fa MEDICI, sinó només l'equació
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42 CAPÍTOL 3. PROPAGACIÓ DEL SOROLL EN SUBSTRATS DE SILICI

de Poisson. Tanmateix, com que només interessa conèixer la distribució de soroll en el
substrat, aquesta solució ja és suficient per a les nostres necessitats.

Com a conseqüència dels resultats obtinguts tant en aquest com en l'anterior capítol,
es fa una primera extracció de conclusions lligades a la reducció de soroll, insistint en el fet
que els resultats estan subjectes als efectes del soroll a les alimentacions, que es tindran en
compte posteriorment.

3.1 Conceptes sobre la conducció del soroll en el silici

El silici emprat com a substrat d'un circuit integrat es pot considerar que té un comportament
elèctric com el d'un material conductor, amb alta resistivitat. En aplicar una diferència de
potencial en els extrems d'un fragment semiconductor, es crea un camp que arrossega els
portadors a una certa velocitat. Hi ha dos models prou acceptats per aproximar aquesta
velocitat. Segons [57], [58],

(3.1)
1 + - "

mentre que a [59] es troba

(3.2)

on E és el camp elèctric, fieff la mobilitat efectiva, vsat la velocitat de saturació, i n una
constant que val 2 pels electrons, i <2 pels forats. Per ¡íeffi vsat es poden trobar diversos
models a la literatura especialitzada en semiconductors. A [60] es fa una comparació dels dos
models. En tot cas, per camps elèctrics molt elevats, les anteriors equacions es redueixen a

v = vsat (3.3)
mentre que per camps baixos, la velocitat és proporcional al camp elèctric,

v = fíE (3.4)
on en aquestes condicions /í és la mobilitat per camps baixos. Aquesta mobilitat es pot
expressar com

(3.5)
me

on q és la càrrega de l'electró, im el temps de relaxació, i me la massa efectiva de l'electró. A
l'expressió (3.4) també s'hi pot arribar resolent l'equació que regeix el moviment dels
electrons,

. dv v •-
me — = qE-me— (3.6)

dt im

Reescriviht aquesta equació en forma fasorial, es troba l'expressió per la velocitat a la que es
belluguen els portadors,

• . ' • v- *£ , . (3.7)



*
3.1. Conceptes sobre la conducció del soroll en el Si 43_

i tenint en compte que im pren valors al voltant de 10"12 s [59], es pot menysprear la part
imaginària del denominador' i s'arriba de nou a~ l'equació (3.4). Per camps baixos
(~102 V/cm, com els que poden haver en el substrat), la velocitat de l'expressió (3.4) pren
valors de l'ordre de 105 cm/s, o el que és el mateix 1 (im/ns. Evidentment això no vol dir
que un pols de soroll en el substrat es propagui a aquesta velocitat tant lenta, sinó que
qualsevol diferència de potencial crea un corrent de portadors que es belluguen a aquesta
velocitat. Tanmateix, si la freqüència a la que varia el camp és prou elevada, el substrat
comença a adquirir altres comportaments. En funció de la freqüència, es poden establir tres
modes de comportament en el substrat [61]:

• mode slow-wave
• mode skin-effect
• mode dielectric

Anem a analitzar cada un d'aquests modes. La densitat de corrent deguda a un nombre Ne de
portadors és

J = N qv = <jE (3.8)

on s'ha definit la conductivitat a com [62]

a = ̂ ¿!*L (3.9)
me

Si a més s'afegeix el terme degut als portadors lligats als ions fixes (corrent de
desplaçament), es té la coneguda forma distribuïda de la llei de Ohm,

j = (a + ja>e}E (3.10)
Això vol dir que un fragment de silici es pot modelar elèctricament com una conductancia en
paral·lel amb una capacitat. Tanmateix, per dopats habituals la conductivitat té un valor al
voltant de 10 Q"1 m'1, mentre que el producte ¿üepren un valor de només 0.65 Q'1 m'1 a una
freqüència de 1 GHz. Per tant, en el rang de freqüències en que treballen normalment els
circuits integrats, el comportament elèctric del substrat és totalment resistiu [53]. Aquest és el
mode de comportament anomenat slow-wave. Si el circuit integrat està polaritzat a través
d'un backplane, part del soroll injectat es deriva cap a dispositiu veïns, i part cap al contacte
posterior, depenent de les resistències equivalents dels dos camins.

A mesura que augmenta la freqüència, apareixen efectes d'efecte pel·licular o skin-
effect. Això vol dir que els camps electromagnètics es limiten a una zona de profunditat

S = -r4= (3.11)

on (i és la permeabilitat. Per profunditats fins a ò, el comportament segueix essent resistiu,
mentre que més enllà el comportament és totalment aïllant. A aquest mode de comportament
se l'anomena mode skin-effect. Observar que la profunditat ò disminueix amb la freqüència,
de forma que de les diverses components freqüencials que té el pols de soroll, només les de
més alta freqüència es veuen afectades per aquest efecte, tant més com més alta sigui la
freqüència. El límit entre el comportament slow-wave i el comportament skin-effect vindrà
donat per la freqüència a la qual 8 es fa igual al gruix de l'oblia. Si es pren una conductivitat
de 10 n-ïrrr1 i un gruix de 500 (im, la transició entre les dues zones es produeix a
f=WQ GHz. Si el substrat és altament dopat, la transició es produeix a freqüències molt més
baixes, sobre 1 GHz. De totes formes, la transició entre les dues regions no és abrupta, sinó
gradual, i es fa difícil posar un límit exacte. Si el substrat és polaritzat a través d'un
backplane, la pertorbació ara ja no pot assolir el contacte a la part posterior del xip, sinó que
es deriva per la superfície de l'integrat cap a altres dispositius o contactes veïns, al llarg d'un
camí de profunditat menor com més alta sigui la freqüència. A més, donada la freqüència de
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treball, el soroll es pot transmetre com en una línia de transmissió, cosa que comportaria una
reducció en la seva velocitat de propagació.

De tot l'esmentat fins ara es poden treure dues conclusions significatives. La primera
és que l'efecte dels contactes posteriors queda pràcticament eliminat a freqüències prou altes,
resultant en una pitjor polartizació del substrat. La segona, en substrats altament dopats la
freqüència a la qual s'entra en aquest mode és prou baixa com per considerar que els efectes
potencialment beneficiosos del contacte posterior -i que es veuran més endavant en aquest
mateix capítol- poden quedar reduïts o fins totalment eliminats a la pràctica.

A freqüències prou altes, s'arriba a un punt en que les parts reals i imaginària de
l'equació (3.10) es fan comparables. És l'anomenat mode dielectric, ja que el silici deixa de
comportar-se com una resistència distribuïda i passa a comportar-se com una capacitat. Si
(7=10 Q'1 m'1, la freqüència a la que s'igualen els dos sumands de l'equació (3.10),
anomenada freqüència de relaxació, és de 15 GHz. En substrats altament dopats la
freqüència de relaxació és molt major i a la pràctica mai no es dóna aquest comportament. La
impedància que presenta el silici a aquestes freqüències passa a ser molt petita. A la figura
3.1 es mostra la tensió rebuda en un extrem d'un fragment de Si connectat a una càrrega
resistiva, quan a l'altre extrem s'hi introdueix un pols. Es veu que el silici respon millor a
freqüències altes, tant millor com més ràpida és la transició, és a dir que efectivament té un
comportament capacitiu.

Ho.

10.0 15.0
tiireíseconds) *10"-12

Pols d'er.irada
Tensió ós sortida

5.0 10.0 15.0
timelseconds) *10~-12

• a) b)
Fig. 3.1. Simulació de la resposta d'un fragment de Si a un pols de 10 ps de temps de pujada (a) i a un pols de
1 ps de temps de pujada (b).

3.2 Tècniques atenuadores del soroll en condicions ideals

En aquesta secció es realitza una comparació entre diverses possibles mesures a emprendre
per a reduir l'acoblament per substrat. Les mesures són totes elles elements que es poden
introduir per a impedir que el soroll es transmeti cap a parts sensibles, o elements que actuen
com a col·lectors de soroll. Ert aquest sentit, es remarca que l'estudi es realitza suposant que
les tensions utilitzades per a polaritzar són ideals, és a dir, que estan lliures de tota
pertorbació. L'estudi es realitza amb el simulador MEDICI, prenent com a referència una
estructura amb dos dispositius MOS separats 10 u.m, amb les característiques exposades a la
secció 2.2 del capítol anterior. Com aleshores, un dels transistors forma part d'un inversor
en commutació, mentre que l'altre transistor s'utilitza com a sensor, mesúrant-se la quantitat
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de soroll present en el seu terminal de drenador. L'estudi es fa tant per oblics tipus P com
tipus N, suposant que són poc dopades a no serqûé s'indiqui el contrari. El gruix de l'oblia
és de 500 |nm, però també es mostraran els resultats d'algunes situacions suposant un gruix
de només 50 |im. Això es fa perquè a la secció 3.3 ens veurem obligats a realitzar
simulacions amb un substrat de només 50 u,m de profunditat, per les raons queja es veuran.
Comparant valors obtinguts per 50 i 500 jum de profunditat es pot veure en quins casos els
resultats obtinguts a la següent secció s'hauran de revisar, i de quina manera, en considerar
gruixos d'oblia reals.

3.2.1. Tècniques atenuadores del soroll en oblies tipus P

S'analitza primer l'efectivitat de les tècniques per a reduir el soroll entre transistors NMOS en
oblies tipus P. Les condicions de les simulacions són les mateixes que en l'estudi del punt
2.2.2, amb el dispositiu sensible polaritzat en zona lineal a través d'una resistència depull-up
de 60 KÍ2, i amb un gruix de les oblies de 500 |im. El substrat es polaritza sempre mitjançant
un contacte posterior connectat a O V (GND). Al diagrama de barres de la figura 3.2 es
mostren els resultats obtinguts [63], que a continuació es passa a comentar amb detall.

Cap tècnica de protecció (1)- ~_

Rasa d'òxid (2)- ~

Anell N connectat a 5 V (3)- "

Anell N dins un pou-N (4)- ~

Anell N connectat a GND (5)- ]]

Anell P connectat a GND (6)- ~

Anell P més ample (7)- "

Oblia P+ & contacte posterior (8)- ~

Oblia P+ & contacte posterior & anell P (9)- ~

Capa enterrada (10)- ]

Capa enterrada optimitzada (11)-

50 75 100 125

Nivell de soroll pic a pic (mV)

150

Fig 3.2. Comparació entre les diverses tècniques estudiades per a reduir l'acoblament a través del substrat.
Oblia tipus P de 500 um de gruix, polaritzada amb un contacte posterior.

S'estudia en primer lloc l'efecte de situar entre els transistors acoblats proteccions que
augmentin el seu aïllament. Es comença considerant l'efecte de situar en el camí del soroll
una rasa plena d'òxid de silici. Aquesta hauria de ser una solució efectiva sempre i quan el
soroll flueixi majoritàriament a una profunditat inferior a la de la rasa. Les rases d'òxid
s'utilitzen per exemple en alguns tipus de transistors de potència, per aconseguir una major
densitat d'integració. A [64] es reporten uns transistors de potència amb una porta
implementada mitjançant gravat amb ions reactius (RE), amb una profunditat de 2 fim i una
amplada de també 2 u,m. Si es situa una rasa d'aquestes dimensions entre els dos NMOS,
s'obté una reducció del soroll pràcticament insignificant, com es pot comprovar comparant
les barres (1) i (2) de la figura 3.2. Això vol dir que la profunditat de la rasa hauria de ser
molt major per a que fos mínimament efectiva, cosa que complicaria la seva implementació,
ja de per sí poc atractiva. En substrats P+, on el soroll es propaga per la part altament
dopada, aquesta tampoc seria una bona solució. A [65] també es considera l'efectivitat de
rases d'òxid, i s'arriba a la mateixa conclusió. Una opció seria posar a més una capa d'òxid
sota els dispositius, és a dir fer una tecnologia silicon-on-insulator (SOI), de manera que part
sorollosa i part sensible quedessin en "bosses" de silici totalment aïllades entre sí, tal com es
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connectar a GND o a Vdd- A més, existeix la possibilitat de incloure l'anell N+ dins un
pou N. Sovint es posen dos .anells, un de tipus'.-?'* i un altre de N+, per assegurar
l'efectivitat. Això és per exemple el que es fa a [68], amb totes les implantacions polaritzades
a GND. Per-contra, a [69] s'utilitza un anell N+ connectat a 5 V, i dins un pou N, flanquejat
per dos anells P+. No existeix una idea gaire clara de què és millor, ni tant sols si es podria
prescindir d'algun d'aquests anells. Per això, es realitzen simulacions de cada una d'aquestes
mesures per separat, per a veure quina efectivitat tenen. En primer lloc es comprova
-barra (3) a la figura 3.2- que un anell N+ connectat a Vdd no ofereix gaire avantatge,
només una reducció de soroll d'un 12% en el nostre cas. Inserir l'anell dins un pou N en
teoria obliga al soroll a endinsar-se més en el substrat, però a la figura 3.2, barra (4), es pot
comprovar com la millora que d'això se'n resulta és mínima. L'avantatge potencial de
col·locar un anell tipus N+ connectat a Vdd rau en que d'aquesta manera quedaria obstruït el
camí de baixa impedància que proporciona el channel-stop layer que s'acostuma a
implementar sota l'òxid de camp. En tenir una junció polaritzada inversament es crea una
regió de buidament que impedeix el pas de portadors, tal com s'il·lustra a la figura 3.5. De
totes formes, la poca profunditat d'aquest layer i la seva moderada conductivitat fan que no
sigui massa rellevant la seva presència. S'han realitzat dues simulacions entre dispositius
acoblats, una amb la presència d'un channel-stop layer amb un dopat un ordre de magnitud
superior al del substrat, i l'altre sense. La diferència en el nivell de soroll és només d'un 4%,
155 contra 149 mVpp, respectivament. Per tant, és coherent la poca efectivitat d'aquest tipus
d'anell. Fins i tot connectant-lo a terra -barra (5)- s'aconsegueixen resultats lleugerament
millors, encara que així disminueixi l'amplada de la zona de buidament.

Fig. 3.5. Un anell tipus N connectat a V¿¿ crea una zona de buidament que talla el pas de la pertorbació a

través del channel-stop layer.

Un anell tipus P no sols millora la polarització del substrat al seu voltant, sinó que
actua com a col·lector de la pertorbació, que és derivada cap a GND. Si el contacte es
connecta a una línia de terra ideal, com és el nostre cas, els efectes són especialment
beneficiosos. A la realitat no es tindran línies ideals, sinó que fins pot ser que injectin soroll,
com es va dir al capítol anterior. Tanmateix, és bo saber quanta reducció de soroll es podria
obtenir si s'aconseguissin unes condicions rondant la idealitat. En la simulació realitzada per
nosaltres la reducció de soroll és prou espectacular, degut a que en el cas de referència el
substrat era únicament polaritzat amb un backplane situat a 500 jim dels dispositius, i la
ubicació d'un contacte a la superfície prop dels transistors es fa notar considerablement. Si
l'anell fos més ample -tant com ho permeten les 10 (o,m de separació entre dispositius-, el
soroll seria encara menor, com es pot comprovar amb el valor (6) de la figura 3.2. De
qualsevol manera, sembla clar que un anell d'aquest tipus és l'únic que ofereix una reducció
significativa del soroll. A [65] i a [70] es comparen també els anells N+ i P+, i com nosaltres
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arriben a la conclusió de que un anell N+ no afegeix cap avantatge a un anell P+, que és el
que realment redueix l'acoblament a través del substrat.

Seguint amb les dades mostrades a la figura 3.2, es presenten els resultats de dues
simulacions amb oblies tipus P+, una sense cap mesura reductora de soroll afegida -barra
(8)-, i l'altre amb un anell de guarda P+ -barra (9)-. L'oblia té un dopat de 1019 cnr3 i una
capa epitaxiada poc conductora de 4 jim de gruix. Es pot comprovar com l'alta conductivitat
d'aquest tipus d'oblia fa que el contacte posterior sigui suficient per aconseguir una bona
polarització del substrat, de forma que el nivell de soroll que s'obté és comparable al que es
té en oblies P- amb un anell de guarda. És a dir, que si es treballa amb oblies P- i donem per
bona la quantitat de soroll que es té utilitzant un anell de guarda, una alternativa que dóna
resultats comparables és canviar a oblies P+ prescindint de l'anell de guarda i dels maldecaps
que suposa triar-ne el seu layout. De totes formes, si una tècnica és millor que l'altra
dependrà de les característiques tecnològiques de les oblies, i de les característiques del
layout de l'anell de guarda. La utilització d'un únic contacte posterior per a polaritzar
substrats altament dopats ja va ser proposada a [71] com una mesura per a disminuir el
crosstalk, eliminar el latch-up i disminuir l'àrea dels circuits. Seguint amb la figura 3.2, un
anell tipus P en una oblia P+ -barra (9)- també afegeix reducció de soroll, però no tanta com
en una oblia poc dopada.

Per últim, es mostra el resultat de posar una capa enterrada altament dopada
connectada a GND. Concretament, es defineix aquesta capa entre les 4 i 8 {im de profunditat,
amb un dopat màxim de 1019 cnr3, i extenent-se al llarg de tot el dispositiu, tal com es
mostra a la figura 3.6. El nivell de soroll aconseguit d'aquesta manera és el més baix dels
obtinguts fms ara, només un 2% del que es tenia inicialment. Per suposat, l'efectivitat de la
capa dependrà tant de les seves característiques tecnològiques -resistència de quadre-, com
de la proximitat i resistència dels contactes de polarització. És a dir, que per garantir-ne
l'eficàcia caldria una tecnologia que permetés implementar contactes profunds, a més de
l'epitàxia. Tanmateix, el potencial que semblen oferir les capes enterrades fa que mereixin ser
considerades en la resta del capítol. A més, les seves característiques poden ser controlades
en el mateix procés de fabricació, mentre que l'efectivitat de contactes posteriors en substrats
P+ queda subjecte a les característiques de les oblies. Per últim, recordar que els contactes
posteriors en oblies P+ no redueixen el soroll d'alta freqüència degut a problemes de skin-
effect, cosa que no succeeix amb una capa enterrada a poca profunditat. L'últim resultat
mostrat a la figura 3.2, amb l'etiqueta "capa enterrada optimitzada" -barra (11)-, mostra que
el nivell de soroll pot ser encara molt menor si la capa enterrada es disposa únicament sota la
part a protegir, i a més s'implementa un anell de guarda per a eliminar el soroll que flueixi
per la superfície del silici. Si la capa enterrada s'extén per tot l'integrat, i depenent de la
posició dels contactes, existeix el perill de que la mateixa capa ofereixi un camí conductor per
a que el soroll afecti dispositius sensibles. Al punt 3.3.6 i al capítol 6 s'estudien amb més
detall les característiques que cal demanar a les capes enterrades per a que siguin efectives.

* **

Fig. 3.6. Capa enterrada (no es mostra el contacte de polarització) per a reduir l'acoblament per substrat
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A la figura 3.7 es mostren els resultats d'algunes de les mesures vistes fins ara, però
considerant un gruix de substrat de 50 |im. Corn-era d'ësperar, en reduir el gruix de l'oblia
es produeix una disminució general del nivell de soroll, degut a que el substrat passa a estar
més ben polaritzat. L'únic cas en que això no succeeix és quan s'utilitza una capa enterrada,
ja que aquesta actua com una mena de backplane a poca profunditat, essent indiferent el que
hi ha per sota seu. Cal observar que en oblics P+ la reducció del gruix de l'oblia porta a una
reducció exagerada del nivell de soroll, ja que la resistència fins el contacte de GND es fa
molt petita. Per tant, en els resultats que s'obtindran a la secció següent considerant gruixos
de 50 (irn, s'haurà de tenir en compte aquest fet a l'hora de fer comparacions amb altres
mesures reductores del soroll.

Cap tècnica de protecció

Anell P connectat a GND

Oblia P+ & contacte posterior

Oblia P+ & contacte posterior & anell P

Capa enterrada-

,13
Q Oblia de 500 nm de gruix

O Oblia de 50 pm de gruix

50 75 100 125

Nivell de soroll pic a pic (mV)

150

Fig 3.7. Efecte de reduir el gruix de l'oblia en els nivells de soroll observats per les diverses mesures
reductores de soroll, en substrats tipus P.

3.2.2. Tècniques atenuadores del soroll en oblics tipus N

Es repeteix ara l'anàlisi considerant l'acoblament entre dos transistors PMOS en una oblia
tipus N, amb les mateixes característiques geomètriques i de polarització que a la secció
anterior. El transistor sensible treballa a la zona lineal, amb una resitencia de pull-down de
100 KQ! A la figura 3.8 es mostra el soroll obtingut amb cada tècnica de reducció de soroll,
que tot seguit passem a comentar. Per no repetir conceptes, s'incideix només en aquells
aspectes que presentin alguna diferència respecte a l'anàlisi feta per substrats tipus P.

Cap tècnica de protecció (1)-

Rasa d'òxid (2)-

Anell P connectat a O V (3)-

Anell P dins un pou-P (4)-

Anell P connectat a Vdd (5)

Anell N connectat a Vdd (6)-

Anell N més ample (7)-

Oblia N+ & contacte posterior (8)-

Oblia N+ & contacte posterior & anell N (9)-

Capa enterrada (10)-

Capa enterrada optimitzada (11)-

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Nivell de soroll pic a pic (mV)

Fig 3.8. Comparació entre les diverses mesures estudiades per a reduir el soroll per substrat. Oblia tipus N de
500 (im de gruix, polaritzada amb un contacte posterior.

En general s'observa un major nivell de soroll en aquest tipus d'oblies, tal com
s'havia vist per exemple a la figura 2.12. Centrant-nos en les mesures reductores de soroll
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mostra a la figura 3.3. No hem fet simulacions d'aquest cas perquè caldria modificar les
dimensions de l'estructura de referència, i donaria lloc a resultats no comparables amb la
resta. Tanmateix, aquesta tecnologia sí s'estudia a [48], [65] i [66]. En les dues darreres
referències es realitza un anàlisi en funció de la freqüència i s'arriba a la mateixa conclusió:
per baixes freqüències l'aïllament aconseguit amb SOI és força bo, però a mesura que
augmenta la freqüència del soroll va perdent efectivitat, degut a efectes capacitius. A
freqüència 1 GHz, l'efecte aillant de l'òxid queda totalment inutilitzat. Per tant, la tecnologia
SOI resulta poc atractiva degut tant al seu cost com a la seva poca capacitat per a reduir el
soroll per substrat, que té components freqüencials en el rang dels centenars de megahertzs.

7777

part analògica part digital

substrat P

Fig. 3.3. Tecnologia Silicon on Insulator (SOI) per a eliminar l'acoblament a través del substrat.

Lligat amb tecnologies que persegueixen aïllar completament la part sorollosa de la
part sensible, cal fer esment de la tècnica presentada a [67], consistent en fer un gravat des de
la part posterior del circuit integrat, de forma que es crei una illa de silici on s'implementa la
circuiteria analògica, tal com es mostra a la figura 3.4. Aquesta illa de silici queda unida a la
resta de l'integrat a través de l'òxid i interconnexions, que alhora actua com a aturador del
procés de gravat. Els autors reporten un circuit en el que hi havia un nivell de soroll a la part
analògica de 30 dB per sobre el soroll residual i. amb aquesta tècnica l'aconsegueixen
eliminar totalment.

Fig. 3.4. Imatge de la part posterior d'un circuit integrat en el que s'ha implementat la tècnica proposada a
[67] per a eliminar el soroll per substrat.

Una opció molt més utilitzada per a aïllar part digital i analògica és interposar una
implantació polaritzada enmig, és a dir, un anell de guarda, que pot rodejar totalment o no la
part analògica. Si la implantació és tipus P, l'anell hauria de connectar-se al node de terra,
actuant aleshores com un contacte de polarització. Si la implantació és tipus N, es pot
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proposades, de nou les rases plenes d'òxid de silici es mostren totalment inefectives. En
quant als anells de tipus contrari al substrat (anells tipus P en aquest cas), observant les
barres (3), (4) i (5) de la figura 3.8, la seva efectivitat segueix essent totalment deficient.
Observar que els resultats obtinguts són totalment equivalents als mostrats a la figura 3.2, tot
i que les situacions són complementàries, tant en el tipus d'anell com en les tensions de
polarització.

Un anell tipus N haurà d'estar polaritzat a VM, i a l'igual que els anells P en oblies
d'aquell tipus, proporciona una molt important reducció del soroll, com es pot veure a la
barra (6). L'atenuació del soroll és fins i tot major que la oferta pels anells P a la secció
anterior, cosa que demostra que la línia d'alimentació positiva també pot ser un excel·lent
col·lector de soroll.

Una oblia N+ amb un contacte posterior proporciona una bona polarització del
substrat, a l'igual que el que passava en oblies P+. El més interessant és però remarcar
l'efecte conjunt del contacte posterior i un anell de guarda, mostrat a la barra (9) de la
figura 3.8. Sembla ser doncs que els anells de guarda són més efectius en substrats tipus N
que en substrats tipus P. Per intentar trobar una explicació a aquest fet es representen les
línies del fluxe de la pertorbació dins el substrat, per oblies tipus P i tipus N, i amb un anell
de guarda com a mesura de protecció. Aquestes representacions es mostren a la figura 3.9,
en una secció vertical de la part superior del circuit integrat, amb un dispositiu pertorbador a
l'esquerra, un dispositiu sensible a la dreta, i un anell enmig. Es pot comprovar que en
substrats tipus P la pertorbació present sota el dispositiu sensible travessa les juncions i
afecta el transistor de la dreta, mentre que en oblies tipus N aquesta mateixa pertorbació és
atreta per l'anell. Això és degut a que en canviar d'oblia varia la resistència entre un punt a la
part inferior del dispositiu i l'anell de guarda, degut a la diferència de mobilitat entre
semiconductors tipus N i tipus P. En una oblia tipus N aquesta resistència és menor que en
una oblia tipus P, mentre que la impedància que representen les juncions es manté invariable.
Per tant, serà major la quantitat de soroll col·lectada per un anell (o per un contacte, en
general) en substrats tipus N que en substrats tipus P.

Distance (Microns)

Fig. 3.9. Secció vertical de la superfície d'un circuit integrat mostrant el fluxe de la pertorbació originada pel
transistor de la dreta sobre el transistor de l'esquerra, amb un anell de guarda enmig, a) En un substrat P. b) En
un substrat N.
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Per últim, a les barres (10) i (11) es mostra de nou l'eficiència de capes enterrades,
que proporcionen una reducció de soroll semblant a la que es tenia en substrats P.

En reduir el gruix de l'oblia a només 50 p,m, de nou es té una reducció general del
nivell de soroll excepte quan hi ha capes enterrades presents. Observar a la figura 3.10 que
en haver-hi anells de guarda la influència del gruix de l'oblia és molt més modesta, és a dir,
que si es té una bona polarització a la superfície, el gruix de l'oblia té una importància menor.
Per contra si el substrat és fortament dopat, gruixos de l'oblia petits porten a nivells de soroll
extremadament baixos.
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Fig 3.10. Efecte de reduir el gruix de l'oblia en els nivells de soroll observats per les diverses mesures
reductores de soroll, en substrats tipus N.

3.3 Anàlisi tridimensional de la propagació del soroll en el
substrat

3.3.1. Característiques de l'anàlisi i validació de l'eina

De totes les mesures per a reduir el soroll al substrat analitzades a la secció anterior, ha
quedat clar que les que poden resultar més efectives són els anells de guarda que formen una
junció òhmica amb el substrat, les capes enterrades, i els contactes de polarització a la part
posterior d'oblies molt dopades. Això però no dóna el problema per tancat, sinó que ara
sorgeixen un seguit d'interrogants com ara si cal que l'anell de guarda sigui molt gran, si és
millor acostar-lo al dispositiu sensible o pot estar a una certa distància, quin efecte té una
obertura en l'anell, i un seguit de preguntes similars que es poden aplicar també a les
característiques de les capes enterrades. Per respondre tots aquests interrogants cal saber com
es propaga el soroll pel substrat, i com es veu influït en la seva propagació per la presència
d'anells de guarda de diverses geometries.

En aquesta secció es realitza un estudi de la propagació del soroll, prescindint de com
és injectat i rebut pels dispositius. És a dir, que donat un layout simple, i una quantitat de
soroll en un punt determinat, es vol saber com es distribueix el soroll en la superfície del
silici, o dit d'una manera més gràfica, es vol disposar d'un "mapa de soroll" en el circuit
integrat. Es fa la suposició que una pertorbació es veu atenuada al llarg del substrat de la
mateixa manera en què ho faria un potencial estàtic. Aquesta aproximació quasi-estàtica serà
vàlida mentre el substrat es comporti resistivament, és a dir, en el mode slow-wave segons la
classificació feta a la secció 3.1. Com s'ha vist, aquesta suposició no implica una limitació
important ja que la major part de components freqüencials del soroll s'encabeixen dins aquest
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mode. Assumir que el soroll s'atenua com un potencial estàtic permet per altra banda
prescindir dels anàlisis transitoris realitzats fins ara a les simulacions i quedar-nos amb un
simple anàlisi electrostatic. Tanmateix, l'eina MEDICI emprada fins ara no ens resulta
d'utilitat ja que no permet contemplar efectes tridimensionals. Per això, en aquesta secció es
realitza l'estudi amb el programa RAPHAEL. Aquesta eina utilitza el mètode de diferències
finites per a resoldre l'equació de Poisson en un volum. El fet que no resolgui les equacions
de continuitat dels portadors, és a dir que no permeti considerar medis semiconductors, no és
important ja que el substrat es pot considerar com un conductor amb una certa resistivitat, i
una capa enterrada o un anell de guarda es poden definir de la mateixa manera, variant-ne la
conductivitat. Això porta a que no tingui sentit distingir entre substrats tipus N o tipus P. Per
tant, utilitzarem les conductivitats corresponents al substrat tipus P amb les dades
tecnològiques emprades fins ara.

Per tal de comprovar la validesa de l'eina, es realitzen algunes simulacions amb
MEDICI i amb RAPHAEL, restringint-nos per tant a un anàlisi bidimensional. Concretament
es defineix la secció d'un fragment de silici de 300 \im de llargada i 50 |im de profunditat,
amb un contacte de referència a un dels estrems, un contacte a 1 V a l'altre extrem, i un anell
de guarda a 100 |o,m de distància d'aquest últim contacte. Es vol comparar el potencial
mesurat a la superfície entre l'anell de guarda i el contacte de referència, en una oblia amb
dopat uniforme, amb i sense la presència d'un contacte posterior o backplane. A la
figura 3.11 es mostren els resultats, i es pot comprovar la gran semblança que hi ha entre les
dues eines. La diferència major es produeix en el substrat amb backplane, i és degut a que
RAPHAEL realitza el mallat del dispositiu de forma automàtica, de manera que concentra els
nodes allà on hi ha major caiguda de potencial. Com que la presència del backplane fa que la
caiguda de potencial es concentri al voltant del contacte a 1 V, el mallat a la resta del
dispositiu és més escàs, la ressolució espaial és menor, i l'error en els resultats major.
Aquesta és la raó per la que les simulacions d'aquesta secció es realitzen assumint un gruix
de substrat de 50 p,m: un gruix més realista, deu vegades major, fa que disminueixi encara
més el mallat a la zona d'interès. A la secció anterior ja s'han realitzat simulacions que
permeten extrapolar resultats per gruixos de 500 |im.
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Fig. 3.11.
MEDICI i

a) b)
Comparació del potencial obtingut a la superfície d'un fragment de Si, segons els simuladors
RAPHAEL, a) Dopat uniforme, sense backplane, b) Dopat uniforme, amb backplane.

Com a metodologia de treball, es pren una situació com a cas de referència, i es van
variant alguns paràmetres geomètrics o tecnològics per observar-ne els efectes. El cas que
prenem com a referència és el d'un fragment de silici de 300 |0,m de llargada (dimensió x),
200 u,m d'amplada (dimensió y), i 50 u,m de gruix (dimensió z). En un dels extrems
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(x=0 |im) es situa un elèctrode de dimensions reduïdes,.polaritzat a 1 V. Aquest elèctrode
simularà un node sorollós, i el voltatge que presenta actua com a referència de la quantitat de
soroll injectada, que va atenuant-se al llarg del substrat. Així, si en un punt qualsevol de la
superfície del silici es mesura una tensió de 0.1 V, vol dir que el soroll present en aquell .punt
és 0.1 vegades el soroll injectat. A l'altre extrem del fragment (*=300 (im) es situa un
contacte d'amplada màxima (200 |im), connectat a O V, que pot interpretar-se com un
contacte de polarització a la perifèria del xip. A més existeix la possibilitat de que el fons de
l'oblia tingui un contacte de polarització a O V.

A més d'aquests elements, en la majoria de casos a analitzar hi ha la presència d'un
anell de guarda connectat a O V, consistent en un elèctrode de longitud variable i centrat en la
direcció v, tal com mostra la figura 3.12. El substrat considerat pot ser amb un dopat
uniforme, on es pren una conductivitat de 1.2 Q^cnr1, o un substrat altament dopat
(conductivitat 650 Q^crrr1) amb una capa epitaxiada P- de 4 p,m de gruix. En cas de
considerar la presència d'una capa enterrada, la longitud del fragment de silici es fa una mica
més gran per incloure el contacte profund de polarització de la capa a ;c=-50 ¡im.

"node sorollós"
1V

anell de guarda
OV

contacte de
referència

OV

x = 300 um

Fig. 3.12. Esquema del fragment de silici simulat i considerat com a cas de referència.

A la figura 3.13 es mostren les corbes equipotencials a la superfície després de
simular un cas com el de la figura 3.12. Es pot comprovar com el potencial cau ràpidament al
voltant del node "sorollós", i com a la zona compresa entre l'anell de guarda i l'extrem del
fragment (jc=300 u,m) els nivells de tensió són baixos, és a dir, que queda ben protegida del
soroll.

•500

Fig. 3.13. Exemple de simulació amb RAPHAEL de la caiguda de potencial al llarg de la superfície d'un
fragment de silici com l'esquematitzat a la figura 3.12.
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3.3.2. Propagació del soroll i eficiència de tècniques per a la seva reducció

Si bé la inclusió d'anells de guarda és una mesura que es porta a terme durant la fase de
disseny, altres tècniques estan més lligades a la tecnologia i s'ha de decidir la seva
implementació en fases anteriors. Com a primer anàlisi, es troba la distribució de soroll
propiciada per sis d'aquestes opcions tecnològiques, i es comparen els resultats amb els
obtinguts a la secció anterior. Les sis opcions considerades són substrat P-, substrat P+ amb
epitàxia P-, capa enterrada a tot el circuit integrat, i per cada una d'aquestes tres opcions,
contacte de polarització a la part posterior del xip (backplane) o no. Per tal de poder establir
comparacions, es representa gràficament el potencial mesurat al llarg de l'eix j=100 |im,
segons el dibuix de la figura 3.12. En cap cas hi ha un anell de guarda, sinó només els
contactes "sorollós" i de referència. Els resultats obtinguts es mostren a la figura 3.14 [63].

e
•o

—o— subst. P- // no backp.

....Q.... subst. P- // backp.

—•— subst. P+ // no backp.

....o— subst. P+ // backp.

—•— capa enterrada // no backp.

••-»••• capa enterrada // backp.

1E-07
200

x (micres)

Fig. 3.14. Tensions obtingudes a la superfície del silici per sis opcions tecnològiques diferents, cap anell de
guarda. Notar que l'escala logarísmica exagera la caiguda de tensió al voltant dels contactes.

En primer lloc, cal observar l'efecte que tenen els contactes posteriors, que atenuen
enormement la pertorbació, especialment en substrats P+. Lògicament, el seu efecte és molt
menor si es disposa d'una capa enterrada, perquè aquesta ja actua com a "contacte posterior"
a poca profunditat. Recordant la figura 3.7, s'ha de tenir en compte que amb gruixos d'oblia
més realistes la incidència del contacte posterior serà força menys acusada, especialment en
oblics P+. És especialment important insistir en aquest punt per entendre els factors que
determinen l'atenuació del soroll. El fet que en substrats P- el soroll disminueixi amb la
distància no és tant degut a l'elevat valor de la seva resistivitat com al fet que aquesta és
uniforme, juntament amb les característiques de polarització. Suposant un fragment de silici
com el de la figura 3.13 on hi hagués únicament el contacte "sorollós" a 1 V, el soroll no
s'atenuaria, sinó que seria de 1 V a qualsevol punt del fragment. En el nostre cas es polaritza
el substrat a l'extrem oposat del fragment (;t=300 |im), de forma que el soroll s'atenua de
forma progressiva amb la distància, com es mostra a la secció vertical de la figura 3.15.a. Si
en el seu camí el soroll es troba amb altres contactes o anells de guarda, s'atenuarà més
ràpidament ja que aquests nous contactes ofereixen un camí de retorn del corrent de
impedància menor que el contacte situat a x=3QQ u,m. Això queda il·lustrat a la figura 3.15.b.
L'atenuació serà major com major sigui el nombre d'aquests contactes, tal com es mostra a la
figura 3.16, on es representa el soroll al punt x=200 u.m en funció de la presència
progressiva de sis contactes situats entre ;c=100 um i ;t=150 (O.m. De la mateixa manera, un
contacte posterior força una atenuació més ràpida del soroll, i el seu efecte és major com
menor sigui el gruix de la oblia, ja que així la impedància del camí de retorn és menor. Amb
una oblia de gruix infinit l'atenuació del soroll amb la distància seria independent de la
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presència del backplane, mentre que en una oblia de gruix zero la caiguda del soroll amb la
distància tindria un pendent infinit. Donada la resistivitat dels substrats P- i els gruixos
habituals de les oblies, a la realitat s'està més a prop de la primera situació que de la segona.
El fet que la pertorbació s'atenui amb la distància és important no només degut a que pot ser
utilitzat com a mesura de protecció -maximitzant la separació entre part sorollosa i sensible-,
sinó perquè propicia l'aparició de soroll diferencial.

100 200
Distance (Microns)

a)

100 200
,.
300

Distance (Microns)

b)
Fig. 3.15. Corbes equipotencials en una secció vertical del fragment de silici P- on s'aprecia l'atenuació
progressiva del soroll, sense la presència de cap contacte en el camí de propagació (a), i amb la presència d'un
contacte (b).

0.16

1 2 3 4 5 6

nombre de contactes

Fig. 3.16. Soroll relatiu, mesurat al punt ;c=200 |J.m, en funció de la presència progressiva de sis contactes
situats entre x= 100 |0.m i x= 150 ^m.

En una oblia P+ i tornant a la situació en què només hi ha el node sorollós a x=Q |im i
el contacte de referència a ;c=300 |im, el soroll injectat travessa la capa epitaxiada i es
propaga a través de la regió poc resistiva. D'aquesta manera l'atenuació no és uniforme, sinó
que és major a les zones de més gran resistivitat, és a dir en travessar l'epitàxia. A la zona
altament dopada el soroll també s'atenua, però donada la diferència de resistivitats, es pot
considerar que el soroll és pràcticament constant amb la distància en aquesta regió, tal com es
mostra a la figurà 3.17.a. Observar però que tot depèn de la diferència de resistivitats -i del
gruix de la capa epitaxiada-. A mesura que els dopats de les dues zones són més semblants,
l'atenuació al llarg de la zona P+ es fa més acusada, fins el cas límit en què els dopats
s'igualen i es tornà a la situació il·lustrada a la figura 3.15.a. La presència d'altres contactes
o anells a la superfície no té el mateix efecte que en una oblia P+, ja que ara la impedància del
camí de retorn és independent de la posició i només depèn de les dimensions del contacte.
Incrementar el nombre de contactes suposarà menor nivell de soroll al substrat, tot i que la
millora aconseguida dependrà de l'increment relatiu. En canvi, el soroll seguirà essent
independent de la distància.
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Fig. 3.17. Corbes equipotencials en una secció vertical del fragment de silici P+ on s'aprecia com el soroll no
s'atenua amb la distància, sense la presència de cap contacte en el camí de propagació (a), i amb la presència
d'un contacte (b).

No serà així si la oblia P+ compta amb un contacte posterior de polarització. En
aquest cas el soroll que arriba a la part molt dopada sí troba un camí de retorn d'impedància
creixent amb la distància, de manera que el soroll s'atenua amb la propagació. Aquest camí
és en tot cas millor que el que ofereixen els contactes a la superfície, de manera que afegir
contactes a la superfície no hauria de suposar diferències significatives. Tot depèn però de la
impedància a massa que ofereixi aquest nou camí de retorn. Incrementant el gruix de l'oblia
s'incrementa la impedància al contacte posterior i es suavitza l'atenuació del soroll amb la
distància, tal com passava en substrats P-. En oblics P+ la menor resistivitat del substrat fa
que l'efecte del contacte posterior segueixi essent important tot i el seu gruix. En canvi,
l'efecte dels elements paràsits associats a les connexions entre el contacte i massa sí poden
inutilitzar el contacte posterior. Aquests elements paràsits poden incrementar la impedància
d'aquest camí de retorn fins a resultar en una situació equivalent a l'absència de backplane.
De la mateixa manera, en oblics P- l'atenuació del soroll que s'aconsegueix afegint contactes
dependrà del elements paràsits de les respectives connexions. En el cas límit en què la
impedància de tots els contactes fos infinita, el soroll no s'atenuaria amb la distància.

En resum, els efectes de reducció de soroll i atenuació depenen fortament de les
impedàncies dels camins de retorn que s'ofereix al soroll. En aquest capítol es fa la suposició
de que els contactes són ideals, de manera que només es tenen en compte efectes lligats a la
tecnologia de les diverses tècniques reductores. Caldrà però tenir en compte que qualsevol de
les tècniques per a minimització del soroll pot veure alterada la seva eficàcia a conseqüència
de la impedància dels contactes de polarització, i el seu efecte es podrà deduir de l'exposició
anterior. Tot el que s'ha comentat sobre la propagació i atenuació del soroll en substrats P- i
P+ es pot comprovar als resultats mostrats a la figura 3.14. A més, a les figures 3.18 i 3.19
es pot verificar l'efecte de la presència d'un contacte de 50 jim de longitud situat a
x=100 Hm actuant com anell de guarda, pels dos tipus d'oblies [63].
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—a— sense backplane ni anell

—-o—• sense backplane, amb anell

—•— amb backplane, sense anell

»»«-- amb backplane i anell
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Fig. 3.18. Efecte d'un anell de guarda en oblics poc dopades, amb i sense backplane.
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Fig. 3.19. Efecte d'un anell de guarda en oblics molt dopades, amb i sense backplane.

En quant a les tecnologies amb capa enterrada connectada a GND, observant la
figura 3.14 es pot dir que són les millors en cas que no es tingui un backplane polaritzat. De
nou la seva eficàcia depèn de la impedància que ofereixen com a camí de retorn de la
pertorbació, que alhora dependrà tant de característiques tecnològiques de la capa, com de la
proximitat i nombre dels contactes que la polaritzen. És per això que la relació entre aquesta
tècnica i les altres no és exactament igual en els resultats mostrats a la figura 3.14 i a la secció
anterior -figura 3.2-. Senzillament les situacions analitzades són diferents: en aquell cas hi
havia un contacte de polarització a unes poques micres dels dispositius acoblats, i la capa
enterrada oferia un camí molt poc resistiu fins a GND, mentre que ara el contacte es troba a
més de 150 |im dels punts de mesura, de forma que la polarització és més deficient, i la seva
eficàcia menor. En quant a afegir anells de guarda, es té una situació semblant a les oblics
P+, ja que el soroll troba un camí de baixa impedància sota la superfície, i qualsevol contacte
de polarització poc profund no té un efecte gaire significatiu, tal com es pot comprovar a la
figura 3.20. Degut a això, en els punts següents ens centrarem en l'estudi d'anells de guarda
en substrats poc dopats.
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Fig. 3.20. Efecte d'un anell de guarda en processos amb capa enterrada, amb i sense backplane.

3.3.3. Efecte de les dimensions i localització dels anells de guarda

S'estudien a continuació algunes característiques geomètriques dels anells de guarda. Per
exemple, sovint es pregunta si cal que un anell de guarda aïlli totalment la part sorollosa de la
sensible, rodejant una de les dues, o si n'hi ha prou amb un contacte que formi una mena de
barrera que col·lecti el soroll. Per esbrinar-ho es fan algunes simulacions amb anells de
diverses llargades, situats a una distància fixa del punt sorollós (100 |j.m). Els resultats
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obtinguts per un substrat poc dopat sense backplane es mostren a la figura 3.21 [63], mentre
la figura 3.22 correspon al mateix tipus de sustrat, amb backplane, i la figura 3.23 a un
substrat fortament dopat sense backplane. En tots els casos, es representa el potencial a la
superfície a l'eix y= 1 0 0 |im. . . - . • - .

0.24-r
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"cô
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100 120 140 160 240 280 300180 200 220
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Fig. 3.21. Efecte d'anells de guarda de longituds creixents, en un substrat P- sense backplane.
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Fig. 3.22. Efecte d'anells de guarda de longituds creixents, en un substrat P- amb backplane.
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Fig. 3.23. Efecte d'anells de guarda de longituds creixents, en un substrat P+ sense backplane.

Es pot veure com la importància de la longitud de l'anell és diferent segons la
situació. En tots els casos, a major anell, menor és el soroll, fins el límit d'un anell de
200 (im de longitud. Recordar que el fragment de silici simulat té una amplada de 200 p,m,
de manera que un anell d'aquesta longitud separa totalment la part sorollosa de la part
sensible, equivalent a envoltar totalment una de les dues. Tanmateix, en substrats P- amb
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backplane, amb un anell de 50 |im ja es té una reducció de soroll pràcticament màxima,
mentre que en oblics P+ sense backplane la reducció de soroll és gairebé lineal amb la
longitud de l'anell. Això confirma el que s'havia raonat al punt anterior al respecte de la
influència dels contactes en la propagació. En substrats P+ el soroll no s'atenua amb la
distància, i en el seu nivell només importen les dimensions totals dels contactes,
independentment de la seva ubicació -per tant d'alguna manera no tindrà sentit parlar d'anells
de guarda-. En canvi, si el soroll s'atenua amb la distància, com en el cas d'oblies P- sense
backplane, i sobretot en oblies P- amb backplane, la pertorbació es propaga principalment al
llarg de la línia recta que uneix punt sorollós i punt sensible, i com més s'allunyi l'anell de
guarda d'aquesta línia, menor és la seva eficàcia.

Un altre efecte que interessa observar és la proximitat de l'anell de guarda al punt
sorollós. A les figures anteriors ja s'ha pogut observar com al voltant de l'anell es crea una
zona d'influència de només unes micres de llargada, insuficient per encabir-hi circuiteria
sensible. Per tant, sembla indiferent la distància dels dispositius sensibles a l'anell. A les
figures 3.24 a 3.26 es mostra el soroll a la superfície per diverses distàncies entre un anell de
50 \im de llargada i el punt sorollós.

0.08

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
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Fig. 3.24. Efecte de la proximitat de l'anell al punt sorollós, en un substrat P- sense backplane.
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Fig. 3.25. Efecte de la proximitat de l'anell al punt sorollós, en un substrat P- amb backplane.

En substrats P- sense backplane, el soroll és menor com més a prop es trobi l'anell
del punt sorollós, ja que així la impedància del camí de retorn a través de l'anell és menor. Si
el substrat té un backplane, la posició de l'anell passa a un segon pla ja que la pertorbació ja
té un bon camí de retorn pel contacte posterior. Recordar però que en les simulacions s'ha
pres un gruix de substrat de només 50 }im, per la qual cosa a la realitat es tindrà una evolució
del soroll més propera a la de la figura 3.24.
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Fig. 3.26. Efecte de la proximitat de l'anell al punt sorollós, en un substrat P+ sense backplane.

En substrats P+ es mostra com de nou la posició de l'anell és indiferent. En qualsevol
cas, les diferències observades a la figura 3.24 no són gaire grans, i només són significatives
quan l'anell es troba molt a prop del punt sorollós. A la pràctica, això serà difícil
d'implementar ja que l'origen del soroll mai no és puntual, sinó un driver voluminós o una
secció digital de dimensions considerables. Per tant, a efectes pràctics la posició relativa de
l'anell de guarda no és important per al dissenyador.

3.3.4. Continuïtat dels anells de guarda

Sembla clar que la implementació d'anells de guarda és una bona mesura per a reduir
l'acoblament de soroll a través del substrat, i que les seves dimensions determinen en bona
mesura la seva eficàcia -només en algunes tecnologies, com s'ha pogut veure-. Tanmateix,
la implementació d'un anell de guarda extens que separi part sorollosa i part digital pot donar
problemes de connectivitat en implementar el layout, i en alguns casos seria interessant saber
quanta eficàcia es perd degut a una discontinuitat en l'anell, o en un cas extrem en sustituir
l'anell per un seguit de contactes puntuals. Per a tenir-ne una idea es realitza la simulació
d'algunes situacions característiques. Concretament, es parteix d'una situació com les
analitzades fins ara, amb un substrat poc dopat sense backplane i un anell de llargada
100 uxn, i s'estudia què passa si es sustitueix aquest anell per cinc contactes separats
12.5 jim, si es sustitueix per tres contactes separats 35 u,m, o si es sustitueix per només dos
contactes separats 80 um. Cada contacte té 10 jim de llargada, de manera que la distància
entre els extrems és sempre igual a 100 |im. A la figura 3.27 es mostren les corbes
equipotencials a la superfície del dispositiu simulat, mentre a la figura 3.28 es representa
gràficament el potencial a la superfície al llarg de l'eix v=100 (im [63].

Es pot veure a la figura 3.28 com amb només dos contactes la reducció de soroll
aconseguida ja és prou important, aproximadament la meitat de la que es pot aconseguir amb
un anell continu. En aquesta situació, però, el soroll present a l'eix y=100 jim és major que
en altres punts del substrat, tal com es pot veure més gràficament a la figura 3.27.d. Això vol
dir que tant si optem per un anell de guarda continu, com si optem per un seguit de contactes,
fora bo que algun d'aquests contactes es trobés sobre la línia que uneix punt sorollós i punt
sensible. Si optem per sustituir l'anell per tres contactes, la reducció de soroll és encara
millor, i amb cinc contactes (que totalitzen 50 urn de llargada), ja s'aconsegueixen uns
nivells de soroll pràcticament com si es tingués un anell de guarda continu. És a dir, que
sembla clar que en substrats P-, no és necessària la continuitat dels anells de guarda, sinó
que es poden permetre discontinuïtats de fins unes desenes de micres. Com més grans siguin
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Fig 3.27. Corbes equipotencials a la superficie del fragment simulât, en sustituir l'anell de guarda (a) per

5 (b), 3 (c) ó 2 (d) contactes. Els valors equipotencials representats són els mateixos en tots els casos.
Observar com amb 5 contactes (b) s'obtenen nivells de potencial (soroll) a la dreta dels contactes molt
semblants als obtinguts amb un anell sense discontinuïtats (a).
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Fig 3.28. Efecte de sustituir un anell de guarda continu per un seguit de contactes, en un substrat poc dopat.

les discontinuïtats, però, més eficiència es perd. En oblics P+, per contra, la importància de
les discontinuïtats és major, tal com es mostra a la figura 3.29, ja que suposen un decrement
de l'àrea total dels contactes. Això no ha de suposar cap problema, ja que l'àrea que es perd

. en una discontinuitat es pot recuperar en algun altre lloc.
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Fig 3.29. Efecte de sustituir un anell de guarda continu per un seguit de contactes, en un substrat molt dopat.

3.3.5. Característiques de les capes enterrades

Per últim, interessa saber quines característiques resulten rellevants en una capa enterrada.
En primer lloc, es vol saber si és millor que una capa enterrada es situi sota la part sorollosa,
sota la part sensible, o pot estar sota tot el layout. A més, interessa saber quanta importància
pot tenir un anell de guarda en cada una d'aquestes situacions. Per això es realitzen algunes
simulacions comparant tots aquests casos, amb una capa enterrada P+ de 4 |4,m de gruix,
situada entre les 4 i les 8 \im de profunditat i polaritzada a GND, i afegint un anell de guarda
de 100 Jim de llargada en cada situació. Els resultats obtinguts es mostren a la figura 3.30,
representant-se de nou el potencial a la superfície al llarg de l'eix v=100 (¿m. Es pot
comprovar que els millors resultats s'obtenen quan la capa enterrada es situa només sota la
part sensible, mentre que la pitjor situació correspon a posar la capa enterrada només sota la
part sorollosa. Les capes enterrades tenen un doble efecte, el de col·lectar el soroll injectat i
derivar-lo cap a GND, i el de millorar la polarització del substrat. A partir dels resultats
obtinguts sembla clar que el segon efecte domina sobre el primer, és a dir, que és millor
assegurar una impedància el més baixa possible entre el node sensible i la terra lliure de
pertorbacions. En una situació real, però, caldrà tenir en compte la impedància a GND de
cada contacte, deguda als encapsulais. Aquesta impedància afegida pot fer que no sigui tant
clar l'avantatge de posar una capa enterrada només sota la part sensible, i que l'efecte
col·lector de soroll guanyi importància. Al capítol 6 es tornarà a parlar de capes enterrades,
aquesta vegada tenint en compte el soroll a les alimentacions, i fent una avaluació detallada de
les característiques tecnològiques i de layout que caldria demanar per a que siguin realment
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Fig 3.30. Comparació del nivell de de soroll a la zona sensible quan la capa enterrada s'extén només sota la
secció sorollosa, sota la secció sensible, o sota tot l'integrat.
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una bona mesura reductora del soroll. En quant als anells de guarda, a la figura 3.30 es
comprova que lògicament coní menys eficient és la capà enterrada, més important és l'efecte
de l'anell de guarda. En canvi quan la capa és realment efectiva, es pot prescindir dels anells.

Per la millor de les situacions vistes -capa enterrada sota la part sensible- interessa
saber quanta importància tenen les característiques tecnològiques d'aquest element. En
concret, es comprova la importància de la conductivitat de la capa enterrada, que junt amb el
seu gruix determinarà la seva resistència de quadre. El substrat P- té una resistivitat de
0.83 Q-cm, i es mesura el potencial a la superfície quan la capa enterrada i el seu contacte
profund de polarització tenen resistivitats de 0.3, 0.03, 0.003 i 0.0003-ílcm, és a dir unes
3, 30, 300 i 3000 vegades inferiors que a la resta de l'oblia. El resultat es mostra a la figura
3.31 i es pot veure la gran importància d'aquest paràmetre. Per resistivitats de 0.3 Q-em
-molt propera a la de l'oblia- l'efecte de la capa enterrada és poc important, mentre que per
valors menors el nivell de soroll esdevé proporcional a la resistivitat. Lògicament, resultats
semblants es podrien obtenir pel gruix de la capa enterrada i la distància al contacte de
polarització, paràmetres tots ells que determinen la resistència fins al node de referència.
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Fig 3.31. Efecte de la conductivitat de la capa enterrada.

À part de la resistència pròpia de la capa enterrada, cal saber també la importància de
la resistència entre el node sensible i la capa enterrada. Això ho determina bàsicament la
profunditat a la que es troba aquesta capa. A la figura 3.32 es comparen els resultats
obtinguts quan la capa enterrada es situa a profunditats entre 2 i 10 Jim, mantenint el mateix
gruix i la mateixa resistivitat. Es pot comprovar que la seva influència és mínima, cosa que
reforça la importància dels altres paràmetres, gruix i la resistivitat.
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Fig 3.32. Importància de la profunditat a la que es troba la capa enterrada.
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3.4 Conclusions

A partir dels resultats obtinguts en aquest capítol i en l'anterior, es realitza una -primera
extracció de conclusions sobre les millors tècniques per a eliminar el soroll per substrat. El
volum de dades obtingudes i el nivell de detall de molts anàlisis fa que fins el moment hagi
estat difícil fer-se una idea clara de què s'ha de fer per tal d'eliminar els problemes
d'acoblament per substrat, per la qual cosa creiem necessari fer aquesta compilació. Insistim
però en que les conclusions que s'obtenen no són definitives, en tant que estan subjectes a
l'efecte de l'encapsulât i del soroll a les alimentacions, que s'analitzen en capítols successius.
L'anàlisi sense tenir en compte aquest efecte ha estat necessari per a poder avaluar el
potencial de cada tècniques estudiada. Si posteriorment en considerar altres efectes paràsits
alguna de les tècniques no és efectiva, ara sabem quant es pot guanyar si s'emprenen accions
per a eliminar aquests efectes paràsits. A més, el soroll de conmutació a les alimentacions
podria alterar els resultats obtinguts, i dificultar-ne la interpretació.

En primer lloc cal considerar que les característiques de les oblics emprades (P- o P+)
i la presència de contactes posteriors determina totalment la forma en que es propaga el soroll
i les millors estratègies per a reduir-lo, de forma que és com si ens trobéssim davant
problemes diferents.

Les oblics P- presenten un dopat uniforme, que fa que el soroll s'atenui amb la
distància de forma lineal. Aquesta atenuació és deguda al camí de retorn que ofereixen els
contactes de polarització, de manera que l'atenuació serà major com menor sigui la
impedància d'aquest camí. Així la presència d'un contacte de polarització a la part posterior
de l'integrat fa que la reducció del soroll amb la distància sigui major, tot i que donat els
gruixos habituals de les oblies i la seva resistivitat el seu efecte és a la pràctica poc notable.
Per les mateixes raons, la resistència entre el contacte posterior i la superfície del circuit és
prou gran com per què resulti totalment ineficient per polaritzar el substrat, perdent doncs tot
el seu sentit. En tot cas, ha de quedar clar que la simple separació de dues parts acoblades pot
ser suficient per a eliminar un problema de soroll al substrat, i que l'eficàcia d'aquesta
mesura depèn de la impedància a massa dels contactes que la pertorbació troba en la seva
propagació.

Un anell de guarda no és més que un contacte de baixa impedància que facilita un
camí de retorn a massa per al soroll, evitant que arribi a la circuiteria que es vol protegir.
L'anell ha de ser del tipus de la oblia (P+ en oblies P, N+ en oblies N). Implantacions d'altre
tipus s'han mostrat ineficients degut a que el soroll que viatja per la capa més superficial de
l'oblia, inclòs el channel-stop layer, és només una fracció del total. No és necessari que
l'anell rodegi totalment les parts afectades. La pertorbació es propaga principalment al llarg
de la línia recta que uneix els elements acoblats, de forma que n'hi ha prou amb un anell que
en forma de barrera s'interposi en aquest camí. Allargar-lo molt més perd el sentit, ja que el
guany que això representa disminueix a mesura que ens allunyem de la línia esmentada. En
quant a la posició relativa de l'anell de guarda (prop del punt sorollós o prop del punt
sensible) resulta ser lleugerament millor acostar-lo al punt sorollós, ja que així es'força la
ràpida atenuació del soroll. De totes formes, per a que l'efecte fos apreciable caldria acostar-
lo a poques desenes de micres de la injecció de soroll, cosa difícil d'aconseguir ja que no es
tindrà una font de soroll tant localitzada. Per tant a la pràctica és indiferent aquest paràmetre, i
millor tenir-ne en compte altres com l'amplada de l'anell. Un efecte que sí resulta d'interès és
que obertures relativament petites -fins unes poques desenes de micres- en els anells de
guarda no tenen una influència gaire gran en l'eficàcia de l'anell. Aquestes obertures poden
ser importants per a solventar problemes de connectivitat o de routing. Seria bo evitar que
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aquests "forats" no es trobessin sobre la línia recta que uneix l'element sensible amb la part
sorollosa. Per últim, la major'.mobilitat dels electrons fa que, per igual nivell de dopat, les
oblics tipus N condueixin millor el soroll que les tipus P, i per tant que un anell de guarda
resulti lleugerament més efectiu a les primeres que a les segones. ,,, v , v.

Els substrats P+ no són uniformes, sinó que presenten una capa epitaxiada poc
dopada a la part superior de la oblia, d'unes poques micres de gruix, sobre la part altament
dopada. El soroll originat per un element pertorbador travessa verticalment la capa
epitaxiada, i es propaga per tot el xip a través del substrat molt conductor. Això fa que el
soroll no s'atenui, i que en aquest tipus de substrats la distància entre dispositius o contactes
no sigui rellevant. Sí que ho és si es compta amb un contacte de polarització a la part
posterior del circuit integrat, però aleshores el soroll queda teòricament eliminat, ja que la
part molt conductora per la que s'hauria de propagar el soroll presenta una impedància molt
baixa fins el node de terra. Com es pot suposar, però, les característiques tecnològiques de
l'oblia -gruix, conductivitat- i la inductància dels pins de l'encapsulât als que es connecta
aquest contacte determinen fortament el valor d'aquesta impedància i el fet que a la realitat
s'aconsegueixi eliminar el soroll. A més, s'ha pogut veure que per les conductivitats i
gruixos típics d'aquestes oblics, apareix l'efecte pel·licular o skin al voltant dels gigahertzs
-depenent de la conductivitat- , és a dir, que un contacte al fons de l'integrat no afecta les
components freqüencials del soroll per sobre aquell Límit.

Com que en aquest tipus de substrat la pertorbació viatja per la part conductora de
l'oblia, és a dir, unes micres per sota la superfície, l'efecte dels anells de guarda no és tant
accentuat com en substrats P-. Per contra, la independència del soroll amb la distància fa que
en aquest cas sí siguin d'importància les dimensions de l'anell. És a dir, que en aquest cas sí
que es pot afirmar que com més gran sigui -llarg, ample, rodejant completament les seccions
afectades-, menor és el soroll, de forma gairebé proporcional. Per contra, això fa que
l'efecte de discontinuitats a l'anell sí sigui rellevant, però amb l'avantatge que es pot
compensar augmentant-ne les dimensions. Com a resum doncs, en substrats P- l'efecte dels
anells de guarda disminueix a mesura que aquests s'allunyen de la línia que uneix les dues
parts acoblades, mentre que en substrats P+ això no és així.

El fet que els contactes posteriors en oblics P+ tinguin la potencialitat de reduir el
soroll fins nivells menyspreables, però que a la pràctica l'efecte de l'encapsulât, el gruix de
l'oblia i l'efecte skin facin que això no es produeixi, porta a considerar les capes enterrades
com una bona alternativa. Si es situa una capa enterrada molt conductora a unes poques
micres de profunditat, i s'aconsegueix una bona polarització, es tenen els mateixos efectes
que en oblies P+ amb backplane, però sense els inconvenients que porten el gruix de l'oblia i
l'efecte skin. Seguirà existint el problema dels paràsits de l'encapsulât, però la impedància
fins el pin teòricament pot ser reduïda cuidant les característiques tecnològiques de la capa, i
el nombre de contactes. S'ha vist que el nivell de soroll present a la superfície de l'integrat
depèn de forma lineal amb la resistència de quadre de la capa enterrada, mentre que la
profunditat a la que es troba -dins uns marges raonables- no és rellevant. Per últim, s'ha
comprovat que s'ha d'evitar que la capa s'extengui curtcircuitant les dues parts acoblades,
essent millor que estigui només sota la part sensible.




