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Capítol 5

Influència de la polarització en el soroll al
substrat

Una vegada conegudes les característiques del soroll al substrat així com el potencial de
diverses mesures reductores de l'acoblament, i coneguda l'eficàcia de models relativament
simples del seu comportament elèctric, és moment de passar a analitzar situacions més
complexes i alhora més realistes. L'aproximació a la realitat no sols s'ha de,fer amb
l'increment de la grandària de la circuiteria, sinó també amb la modelació dels diversos
elements paràsits que influeixen en el soroll transmès a través del substrat, bàsicament
capacitats parasites entre els diversos nodes, i elements paràsits associats a l'encapsulât.
Com es veurà en aquest capítol, resulten fonamentals totes aquelles característiques lligades a
les línies d'alimentació.

L'objectiu principal del capítol és determinar quina és en general la millor estratègia
de polarització en un circuit mixte, tenint en compte naturalment el tipus d'oblia. Cal ser però
realistes i admetre que, donada la influència de les múltiples característiques del layout, de la
tecnologia i de la circuiteria, difícilment existirà una estratègia de polarització òptima per a
tots els circuits. L'objectiu aleshores es transforma en descobrir els factors, en forma
d'elements controlables pel dissenyador, que resulten fonamentals en l'acoblament a través
del substrat, i lligar aquests factors amb les diverses opcions que es presenten per a polartizar
el substrat. Per això s'avaluarà la influència del nombre de contactes de polarització, de la
grandària de la part sorollosa, dels pads analògics i digitals, i les característiques de
l'encapsulât, entre d'altres. A més, com una opció més en l'estratègia de polarització,
s'avaluarà l'efecte beneficiós que puguin tenir els anells de guarda com a mesura reductora
del soroll. Altres mesures reductores, no tant lligades a l'estratègia de polarització, seran
avaluades al capítol següent.
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L'estudi es porta a terme mitjançant simulació circuital d'una situació genèrica. Es
realitza extracció dels diversos elements paràsits, tant del substrat com capacitius, i es
comparen els resultats obtinguts en les diverses situacions simulades, observant la quantitat
de soroll present en alguns nodes claus com són les línies d'alimentació. L'anàlisi es
presenta dividit en dues parts, per cada tipus d'oblia, i al final es realitza una extracció de
conclusions orientada especialment a proporcionar criteris d'ajuda al dissenyador.

El capítol també conté una avaluació de la probabilitat de que es doni el fenomen de
latch-up en algunes de les estratègies de polarització proposades, com a conseqüència del
soroll a les alimentacions o al substrat.

5.1 Introducció

5.1.1. Motivació

En un circuit mixte és comú utilitzar línies d'alimentació independents per a la circuiteria
digital i l'analògica. D'aquesta manera s'evita que el soroll present a les línies d'alimentació
de la part digital afecti els senyals analògics. Tanmateix, si es té en compte que el soroll pot
ser propagat a través del substrat, sorgeixen dubtes en les decisions que ha de prendre el
dissenyador per efectuar la polarització del substrat. És millor polaritzar utilitzant les línies de
GND analògiques o les digitals?. Si s'utilitza la línia digital, al estar fortament contaminada
amb soroll de commutació, els contactes fan que augmenti el nivell de soroll al substrat. Si
s'utilitza la línia analògica, el soroll del substrat és adquirit pels contactes i afecta la circuiteria
que hi està connectada. Una opció és utilitzar línies dedicades exclusivament per a
polarització, però implica la utilització d'un nombre de terminals que poden no estar
disponibles, o un canvi d'encapsulat i increment de cost. El nombre de preguntes a que cal
respondre és però molt més extens. Resultarà gaire efectiu un anell de guarda?. A quina línia
d'alimentació serà millor connectar-lo?. Triada una estratègia de polarització, serà millor
posar molts o pocs contactes?. Pot ser que les característiques de l'anell de pads faci
indiferent l'estratègia de polarització?. Pel que s'ha vist en els capítols 2 i 3, totes aquestes
preguntes cal plantejar-les tant per oblics P- com per oblics P+, ja que les seves
característiques fan que les respostes puguin ser radicalment diferents en cada cas.

A la bibliografia només es troba un estudi d'aquest tipus a [73], tot i que part de les
qüestions formulades anteriorment queden sense contestar. En algun altre lloc, com [93], es
poden trobar comentaris sobre les estratègies de polarització, però de forma molt qualitativa i
superficial. El que es farà en aquest capítol és per tant un estudi que permeti respondre les
preguntes anteriors, complementant i contrastant els resultats presentats a [73]. L'estudi es
realitza sobre un circuit que anomenarem de referència, variant les diverses característiques
d'interès i analitzant els resultats obtinguts.

5.1.2. Descripció de la situació analitzada

Com a cas de referència a analitzar es tria un circuit mixte de baixa complexitat, realista no
tant en la seva funcionalitat com en les seves dimensions, que proporcionaran valors
aproximats a la realitat pels diversos elements paràsits. Se suposa que aquest circuit està
implementat en una tecnologia CMOS pou-N de 1.2 jim, 2 nivells de metall, de la que es
coneixen els models de transistor i les seves dades tecnològiques. En concret, la part digital
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del circuit es composa d'un arbre^óóníbiñácional qtie-comana la commutació d'un nombre
d'inversors sorollosos. Aquests • elements soróllosòs"èstan organitzats en 16 blocs de 16
inversors cada un, on cada inversor sorollós té una relació d'aspecte 10/1.2 pels transistors
NMOS, i 25/1.2 pels transistors PMOS. Cada inversor es carrega amb la capacitat de porta
corresponent a un altre inversor de les mateixes característiques, cosa que proporciona uns
temps de commutació dels elements sorollosos de 0.8 ns tant pel temps de pujada com pel
temps de baixada.

Com a element analògic sensible al soroll es tria un simple amplificador amb l'entrada
i sortida curtcircuitades, de forma que la tensió DC al node sensor es situa al voltant de
Vjd/2, 2.5 V en el nostre cas. Les dimensions dels transistors del sensor són de 50/1.2 pel
PMOS i 20/1.2 pel NMOS, i el node de sortida està carregat amb les capacitats corresponents
a un altre element igual. Se suposa que els circuits analògics i els digitals utilitzen línies
d'alimentació independents, i que els pads digitals compten amb línies d'alimentació pròpia.
A més, se suposa que la comunicació de senyals a l'exterior es realitza a través de 30 pads
digitals i 10 d'analògics. Les característiques dels pads corresponen a les cel·les estándar de
la mateixa tecnologia.

Per a realitzar l'extracció de capacitats es fa un dibuix del layout del circuit, tenint
cura de duplicar les línies d'alimentació al voltant de la circuiteria per a poder considerar la
polarització del substrat amb una línia diferent a la que està alimentant els transistors. Les
línies d'alimentació corresponents a la part analògica es dibuixen més extenses del necessari,
per dimensionar la secció analògica de forma més realista, aproximadament una quarta part
de la part digital. Amb un extractor s'obtenen els valors de les capacitats entre els diferents
nodes, de les que posteriorment es suprimiran aquelles que es comprovi que no tenen
influència en el resultat de les simulacions. D'aquesta manera es comprova que les úniques
capacitats a tenir en compte són aquelles entre les diverses línies d'alimentació d'una mateixa
secció, i entre aquestes i el substrat, com es mostra a la figura 5.1. Pels diversos pads es
realitza l'extracció de cada un d'ells independentment, i els valors obtinguts per les capacitats
d'interès es multiplicaran després pel nombre de pads de cada tipus. Les diferents línies
d'alimentació són connectades a les fonts externes (ideals) de tensió a través del circuit
equivalent de la figura 5.2, que modela els efectes paràsits de l'encapsulât [22]. En un model
complert caldria afegir elements paràsits entre potes [94], [95], però considerar aquests
efectes implicaria suposar una assignació de pins determinada. L'element més significatiu del
circuit de la figura 5.2 és la inductància, per la que es pren un valor de 10 nH, que és típic
en gran part d'encapsulats [95].

polarització dels pous-N
(secció digital)

Vdd digital

10 pF

GND digital

polarització del substrat
(secció digital)

polarització dels pous-N
(secció analògica)

J_33pF
~T~ 4-2 PF 0.5 pF

-LlOpF J_
1pF

Vdd analògica

GND analògica

polarització del substrat
(secció analògica)

Fig. 5.1. Capacitats que resulten significatives en l'avaluació del soroll, amb els valors obtinguts en
l'extracció del circuit de referència. Les capacitats entre les línies de polarització dels pous i el substrat són
degudes a les juncions dels pous.
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L'extracció de resistències del substrat es realitza amb el simulador de dispositius
MEDICI. Se suposa que els substrats P- tenen una resistivitat de 20 £2-cm, mentre que les
oblies P+ presenten una resistivitat de 20 miî-cm, amb una capa epitaxiada de 20 Q-cm i una
espessor efectiva de 5 ujm. En tots.,els casos es pren un gruix de l'oblia de 500 u,m. Per
simplificar l'extracció de resistències se suposarà una certa regularitat en el layout. Així, cada
porta digital té un contacte de polarització prop seu, de forma que es permet l'extracció de
resistències a partir d'una simulació 2-D d'una secció vertical com la representada a la
figura 5.3. El model triat per al substrat consisteix doncs en el model complert segons la
terminologia emprada en el capítol anterior, considerant les resistències entre tots els ports de
la secció de la figura 5.3. Cada un dels inversors sorollosos que pertorben el sensor tindrà
associada una xarxa de resistències com la de la figura. Amb una extracció d'una secció
transversal a la representada a la figura, es poden obtenir les resistències entre dos contactes,
o entre dos transistors de la secció digital. Tanmateix, atès que els inversors commuten
síncronament i que els contactes es polaritzen a través de la mateixa línia, aquestes
resistències són innecessàries. Per raons de simplicitat, només es considera la xarxa
d'acoblament entre el sensor i els quatre blocs sorollosos més propers. A més de les
resistències entre cada port, el model inclou la resistència de cada contacte o transistor al
node substrat. En oblies P- això no té sentit a no ser que se suposi la presència d'un pla
conductor posterior, comú en molts encapsulais. De forma anàloga es força la presència
d'una resistència en sèrie amb cada capacitat entre línies d'alimentació i el substrat, com es
mostra a la figura 5.1. El valor aproximat d'aquesta resistència s'obté a partir de les dades
tecnològiques i les dimensions de les línies d'alimentació.

3pF

T
alimentació del
circuit integrat

10 nH

100m£2

• alimentació del
circuit imprès

Fig. 5.2. Model triat per als terminals (pins) de l'encapsulât [22].

GN.D
dig tal NMOS

sorollós

Vdd GND
PMOS d'9'tal analògica NMOS

sorollós | | sensible

Vdd
PMqS analògica

sensible

Fig. 5.3. Esquema de les resistències extretes entre els diversos ports d'una secció vertical del circuit.
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5.1.3. Terminologia
t..-r/.A. •' «•• • •íJ.

Al llarg del capítol i en particular a les figures, s'utilitzarà una terminologia determinada per
identificar les diferents estratègies de polarització. Així, quan es parli d'una polarització A/B,
la primera lletra identifica la línia a la que es connecten els contactes de la secció digital, i la
segona identifica la línia que polaritza els contactes de la secció analògica. Si en el layout hi
ha un anell de guarda rodejant la secció analògica es parlarà d'una polarització A/B/C, on la
lletra central identifica la línia que polaritza l'anell de guarda, i la primera i la tercera
identifiquen les línies que polaritzen les seccions digital i analògica, respectivament. La
identificació de les diverses línies es fa amb les lletres D, quan es tracta de la línia que
alimenta la circuiteria digital; A quan és la línia que alimenta la secció analògica; i E, quan es
tracta d'una línia que no proporciona corrent a cap transistor, sinó que s'utilitza
exclusivament per a polarització del substrat o dels pous.

5.2 Estudi de la polarització de substrats P-

5.2.1. Mecanismes d'acoblament i estratègia de polarització

Pel circuit de referència presentat a l'apartat anterior, es fan simulacions amb un anàlisi
transitori del circuit amb la part digital excitada per un rellotge de freqüència 20 MHz. Dels
16 blocs sorollosos de que es composa la secció digital, només se n'habiliten 4, i els
resultats presentats en el capítol s'obtenen en aquestes condicions a no ser que s'indiqui el
contrari. Els contactes de la part digital i els de la part analògica es connecten a combinacions
de les tres possibles línies d'alimentació de què es disposa, que són l'alimentació de la
circuiteria digital, l'alimentació analògica, i una línia especialment dedicada per a polarització,
que no alimenta cap circuit. Les formes d'ona del soroll, algunes de les quals es mostren a la
figura 5,4, presenten pics de durada inferior al nanosegon que són fruit de la contribució del
soroll present a diversos nodes. Per evitar l'aleatorietat que això pot suposat en els màxims i
mínims de soroll, es prefereix presentar els resultats en forma del valor quadratic mig del
soroll sobre un période, en comptes de valors de tensió pic a pic.

Fig. 5.4. Formes d'ona del soroll a la sortida del sensor, per les estratègies de polarització D/D (dalt), D/A,

A/A, E/A (baix). Substrat P-.



92 CAPÍTOL 5. INFLUÈNCIA DE LA POLARITZACIÓ EN EL SOROLL AL SUBSTRAT

Abans d'analitzar els resultats obtinguts en funció de l'estratègia de polarització,
veiem per quins camins el soroll arriba a la sortida de sensor. S'han fet simulacions del
circuit de referència amb algunes modificacions per tal d'observar la contribució dels
diversos mecanismes. Independentment de l'estratègia de polarització, si s'anul·la l'efecte
body es té al node de sortida una forma d'ona igual a la mitja de les formes d'ona del soroll a
les alimentacions analògiques. Per tant, com major sigui el soroll en aquestes línies, major és
el soroll rebut al sensor. En un circuit analògic es pot reduir el seu efecte triant topologies
diferencials o amb un alt PSRR, però sempre interessarà minimitzar el soroll a les
alimentacions analògiques. Per altra banda, si es força que el soroll sigui nul en aquestes
línies d'alimentació, es té una quantitat important de soroll deguda principalment a efecte
body. Per tant no n'hi ha prou minimitzant el soroll a l'alimentació analògica, sinó que també
s'ha de fer que la diferència de tensió font-substrat sigui el més petita possible. Això
s'aconsegueix primordialment connectant els contactes de la secció analògica a la terra
analògica, tot i que això implica una certa transmissió de soroll cap a l'alimentació a través
dels contactes.

Per facilitar la comprensió, es comença analitzant el circuit sense pads, i sense anells
de guarda. A la figura 5.5 es mostren els resultats obtinguts per les estratègies considerades.
Destaca en primer lloc l'alt nivell de soroll que es té en polaritzar tots els contactes amb
l'alimentació analògica.. Amb l'estratègia A/A el nivell de soroll en aquesta línia és unes cinc
vegades superior a la resta de situacions. El soroll és adquirit pels contactes prop de les
portes sorolloses, i transmès cap el sensor a través de la línea d'alimentació. En l'estratègia
D/A, per contra, l'únic camí que té el soroll per afectar l'alimentació analògica és propagant-
se a través del substrat fins arribar als contactes de polarització de la secció analògica o
acoblar-se capacitivament a les línies d'alimentació. Donada la resistivitat del substrat, el
soroll es veurà fortament atenuat. Observar que aquesta última estratègia -D/A- resulta millor
que D/D o fins i tot que E/E. En aquests dos últims casos, tot i que l'alimentació analògica no
es connecta al substrat, les línies de polarització curtcircuiten ambdós dominis de forma que
faciliten un camí per a que les pertorbacions de la part digital arribin a la part analògica i
afectin els dispositius, bé per body-effect o bé a través de les juncions. Les estratègies D/A i
E/A minimitzen l'efecte body però conserven el problema d'una certa quantitat de soroll
transmesa a través de l'alimentació, mentre que la millor estratègia i que solventa tots aquests
problemes és la D/E. Per últim, a la figura 5.5 es mostra també el nivell de soroll suposant
pins d'alimentació ideals, és a dir el soroll propagat directament de transistor a transistor. En
resum, amb l'estratègia D/A s'aconsegueix un nivell d'acoblament prou baix sense necessitat
de línies dedicades, sempre i quan es mantingui una certa distància per a que el soroll de la
part digital es vegi atenuat. Si per característiques tecnològiques o per restriccions de layout
no es pot evitar que el soroll a la part analògica sigui significatiu, es recomana polaritzar
aquesta part amb una línia dedicada exclusivament a tal efecte, de forma que s'eviti la
transmissió de soroll a la circuiteria analògica a través de les línies d'alimentació.

D/D-
D/A-
D/E-

A/A-
E/A-
E/E-

No SSN-

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

valor quadàtic mig del soroll sobre T=10 ns (mV)

Fig. 5.5. Nivells de soroll en funció de la polarització. Substrat P-. Circuit sense pads.
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Com s'ha pogut veure, la principal font de problemes en aquest tipus de substrat és el
soroll que s'acobla vers les línies'd'alimentació a tràvés-déls contactes. Es podria pensar que
minimitzant el nombre de contactes de polarització es reduiria la quantitat de soroll transmesa
d'aquesta manera. Per comprovar-ho es repeteix l'anàlisi anterior multiplicant per 10 els
valors de les resistències entre els contactes i qualsevol altre node, cosa que equival a reduir
el nombre de contactes per un factor similar. Els resultats es mostren a la figura 5.6, i es pot
comprovar com l'efecte no és el suposat, sinó tot el contrari. Observant el nivell de soroll
quan les línies d'alimentació són ideals, es pot veure que la raó principal de l'augment
generalitzat del soroll és la major quantitat d'acoblament directe entre transistors. La raó
d'aquest augment és que la pertorbació injectada al substrat ha vist incrementada la
impedància del camí de retorn cap a GND, mentre que es conserva el valor de la impedància
del camí cap a altres dispositius. A més també s'observa que la disminució del nombre de
contactes fa augmentar el nivell de soroll a les línies d'alimentació, en especial les que
polaritzen la secció digital. L'efecte de reduir el nombre de contactes dependrà per tant del
mecanisme dominant d'acoblament, tot i que fàcilment pot portar a un increment del soroll.
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D/E-
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ü reduint el nombre de contactes

S í*' ^ffvf •>.^^ti
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O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

valor quadratic mig del soroll sobre T=10 ns (mV)

Fig. 5.6. Nivells de soroll en funció de la polarització, reduint el nombre total de contactes de polarització.
Comparació amb els resultats de la figura 5.5.

Per últim, a la figura 5.7 es comparen els nivells de soroll obtinguts per diferents
graus d'activitat de la part sorollosa, 4 o 16 blocs commutant. En augmentar l'activitat de la
part digital és major la pertorbació injectada al substrat, cosa què propicia un augment
generalitzat del soroll que arriba al sensor, i un augment del soroll en la línia que polaritza la
secció digital. A més també augmenta molt significativament -es fa el doble, en el nostre
cas- el soroll a les línies d'alimentació de la circuiteria digital, de forma que els contactes
connectats a aquesta línia faciliten encara més la injecció de soroll, com és el cas de les
polaritzacions D/A i D/E.

D/E-
A/A-

KT« CÇVT_

(

^S^^^^M^SÎÏÎ̂ *^^?! ' '
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El 4 blocs sorollosos activats

H 16 blocs sorollosos activats

) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 12 0

valor quadratic mig del soroll sobre T=10 ns (mV)

Fig. 5.7. Nivells de soroll en funció de la polarització, augmentant l'activitat de la part digital. Comparació
amb els resultats de la figura 5.5.
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5.2.2. Efecte de l'anell de pads

En el punt anterior s'han realitzat les simulacions del circuit de referència sense l'anell de
pads per tal de simplificar el problema i facilitar la interpretació de resultats. Anem a veure en
aquest punt si aquesta simplificació ha suposat un error en els resultats, i en tot cas veure
quina influència té la perifèria del circuit en el soroll que es reb, segons l'estratègia de
polarització. L'anell en qüestió es composa de 30 pads de senyals digitals, 10 de senyals
analògics, i 8 pads per les alimentacions digital de la circuiteria, digital de la perifèria,
analògica i dedicada. Interessarà sobre tot l'extracció de les capacitats parasites entre les
línies d'alimentació, i les resistències vers els contactes de polarització. Sigui quina sigui
l'estratègia de polarització, els contactes dins els pads van connectats a la corresponent línia
d'alimentació, digital si el pad és digital, analògica si el pad és analògic. L'efecte de la
commutació de buffers no es considera, ja que és equivalent a incrementar l'activitat de la
circuiteria sorollosa. De la mateixa manera no es considera la interacció entre els contactes
dels pads i el sensor, ni interaccions entre pads.

Els resultats obtinguts al node de sortida es mostren a la figura 5.8, i es pot veure
com la seva influència és en general poc important, limitant-se a un esmorteïment del soroll a
les línies d'alimentació que en general té com a conseqüència una reducció del soroll que
arriba al sensor. La causa d'aquest esmorteïment cal buscar-la en l'increment de la capacitat
entre les línies d'alimentació positiva i el substrat, i en l'efecte dels contactes de polarització
que connecten les línies d'alimentació negativa al substrat lluny de la secció sorollosa. La
millora és més important en el cas en què el soroll a la sortida del sensor es deu
majoritàriament a la seva alimentació, A/A. S'ha comprovat que increments en el nombre
dels diferents tipus de pads no porten a variacions significatives dels resultats.
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Fig. 5.8. Nivells de soroll en funció de la polarització, tenint en compte l'efecte de l'anell de pads.
Comparació amb els resultats de la figura 5.5.

5.2.3. Polarització d'un anell de guarda

En el capítol 3 es va veure que especialment en substrats P- es podia aconseguir una reducció
significativa del soroll amb anells de guarda. Aquell anàlisi però es feia en condicions ideals i
no es tenien en compte les diferents alternatives de polarització. Per les estratègies que
proporcionen millors resultats, segons la figura 5.5, es realitzen simulacions incloent un
anell de guarda que rodeja la circuiteria analògica. Si s'observa la figura 5.3 es pot
comprovar que en el layout que s'ha pres com a referència els contactes de polarització de la
secció analògica se situen entre les portes sorolloses i el sensor, de forma que ja es
comporten com un anell de guarda, i la inclusió d'un nou anell no tindrà efectes tant
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espectaculars com es tindrien si no hi hagués cap element en el camí que uneix transistors
sorollosos i sensibles. Tantmatèix, eí que ens Interessa és saber els avantatges i
desavantatges de polaritzar l'anell amb les diferents línies d'alimentació.

,. Fixant-nos en les dues primeres opcions mostrades a la figura 5.9, D/E/A resulta .més
avantatjós que D/A/A. La raó principal d'aquesta diferència és que en D/E/A es polaritza el
substrat a la secció-analògica amb dues línies diferents, de forma que es redueix la
impedància equivalent al node GND extern. Cal notar també que la reducció de soroll amb
D/A/A respecte D/A s'aconsegueix tot i un augment en el soroll de l'alimentació analògica.
En disposar un anell amb la opció D/E/A, caldrà tenir cura d'evitar que la línia analògica
adquireixi soroll tot i la presència de l'anell. És a dir, que de poc servirà un anell rodejant un
circuit sensible, si hi ha contactes analògics que per la seva proximitat a la part digital o pel
seu nombre facilitin un camí per a que el soroll arribi al circuit sensible a través de
l'alimentació. En aquest sentit, l'efectivitat de l'anell de guarda serà menor com menor sigui
la seva extensió en relació al nombre de contactes analògics.

En quant a afegir un anell a la polarització E/A, la opció E/E/A resulta clarament pitjor
que E/A/A. De nou això és degut a que en el primer cas s'utilitza la mateixa línia per
polaritzar la secció digital i l'anell, de manera que es facilita un camí de baixa impedància per
a que el soroll arribi a la part analògica. És per aquesta mateixa raó que a la figura 5.9 no es
presenten els resultats de opcions de polarització com la D/D/A o la D/D/E, amb les que es
tenen nivells de soroll semblants a D/D.

D/A/A

D/E/A •

D/E/E-

E/A/A-

E/E/A-

E/E/E-

No SSN-
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Fig. 5.9. Nivells de soroll en funció de la polarització de l'anell de guarda. Comparació amb els resultats de la
figura 5.5.

5.2.4. Efecte del valor de la inductància dels terminals d'alimentació

Els resultats presentats fins el moment han estat obtinguts suposant que les inductàncies de
tots els terminals d'alimentació eren iguals a 10 nH. Tot i ser un valor típic en molts
encapsulais, el cert és que a la realitat ens podem trobar des de valors d'uns pocs
nanohenrys, com per exemple en encapsulais tipus SOIC, fins a unes poques desenes de
nanohenrys, com en encapsulais QFP de grans dimensions [18], [95]. A més, el valor de
l'autoinduclància varia significalivamenl tant en funció de la posició relativa del pin en
l'encapsulât, com en funció de la freqüència. Per això creiem convenien comprovar si amb
valors menors de la inductància dels lerminals, es conserven les diferències enlre les
diferenls estratègies de polarització. Es repeteixen les simulacions de la secció 5.2.1, però
ara suposanl induclàncies de només 1 nH, i els résultais es mostren a la figura 5.10. Es pol
veure que per induclàncies de valors baixos s'uniformitzen els nivells de soroll,
desapareixent les grans diferències que hi havia per exemple entre l'estralègia A/Ai la resta.
Observant el soroll als diferents nodes es pot comprovar com es produeix una dràstica
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disminució del soroll a les línies d'alimentació -ara presenten una impedància a GND deu
vegades menor- de forma que el soroll a la sortida del sensor és deguda majoritàriament a
l'acoblament directe entre transistors a través del substrat. A mesura que augmenti el valor de
la inductància, anirà augmentant la importància del soroll acoblat a través de les
alimentacions, i serà més significativa l'estratègia de polarització. A la figura 5.11 es
representa el soroll a la sortida del sensor en la polarització D/A en funció de
l'autoinductància dels terminals de l'encapsulât, i efectivament es comprova que com més
gran és aquest valor, major és el soroll acoblat, creixent de forma propera a la linealitat. Això
mostra que el problema de l'acoblament entre part digital i analògica no sols ha de ser tingut
en compte en el disseny del xip, sinó també i de forma important en les decisions
relacionades amb les connexions a l'exterior. Serà important triar encapsulais que presentin
valors d'inductàncies parasites baixos, i dins l'encapsulât fer connexió dels pads
d'alimentació als terminals de menor autoinductància, en especial els de l'alimentació
analògica i la que serveixi per polaritzar el substrat a la part analògica. L'assignació de
múltiples pins a una sola línia per a reduir la inductància efectiva és una tècnica queja va ser
proposada a [52], i a [24], [94] es poden trobar algorismes de tria de terminals per tal de
reduir el soroll a les alimentacions. A [18] també es pot trobar un estudi d'assignació de
terminals per les línies d'alimentació en diversos tipus d'encapsulat, en vistes a la
minimització del soroll.

inductància dels pins = 10 nH

ü inductància dels pins = 1 nH

O 10 20 30 40 50 60

valor quadratic mig del soroll sobre T=10 ns (mV)

Fig. 5.10. Nivells de soroll en funció de la polarització, inductàncies dels pins d'alimentació reduïdes a 1 nH.
Comparació amb els resultats de la figura 5.5.

12 14O 2 4 6 8 10

inductància dels pins (nH)

Fig. 5.11. Dependència del soroll acoblat a través del substrat en funció de la inductància dels pins assignats a
línies d'alimentació. Substrat P-, polarització D/A.
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5.3 Estudi de la polarització de .substrats P+

5.3.1. Mecanismes d'acoblament i estratègia de polarització

Tal com s'havia fet en l'estudi de substrats P-, es realitzen simulacions del circuit de
referència amb diferents estratègies de polarització, amb anàlisis transitoris de les mateixes
característiques que en aquell cas, i només 4 del 16 blocs sorollosos habilitats, a no ser que
s'indiqui el contrari. Una mostra de les formes d'ona obtingudes es pot veure a la
figura 5.12. El comportament és semblant a l'obtingut en oblies P-, potser ara amb major
persistència de les oscil·lacions degut a la menor resistivitat del substrat. Els resultats de
l'anàlisi en funció de la polarització es mostren a la figura 5.13, de nou sense tenir en compte
la influència de l'anell de pads per tal de facilitar la interpretació de resultats. A diferència de
l'anàlisi de substrats P-, ara es considera la possibilitat de connectar la part posterior del xip a
GND a través d'un contacte unit a una de les potes de l'encapsulât, que es modelarà amb una
inductància del mateix valor que la resta de terminals d'alimentació. Al capítol 3 es va veure
com aquesta mesura oferia un gran potencial per a reduir el soroll a la part altament dopada
del substrat, que és la part a través de la qual es propaguen majoritàriament les pertorbacions.

- P+dd
out

20.On 30.On
time din)

40. On 50. On
50. On

Fig. 5.12. Formes d'ona del soroll a la sortida del sensor, per les estratègies de polarització D/D (dalt), D/A,
A/A, E/A (baix). Substrat P+.

En relació als resultats obtinguts en oblies P-, els nivells de soroll mostrats a la figura
5.13 són clarament superiors, i hi ha una molt menor diferència entre les diferents estratègies
de polarització. Les causes d'això s'han de trobar en la baixa resistivitat de la part molt
dopada de la oblia, que permet que el soroll arribi sense atenuar-se fins la secció analògica,
encara que estigui allunyada. Observar per exemple que el nivell de soroll obtingut en
l'estratègia A/A és semblant al que es tenia en oblies P-; en aquell cas el soroll pertorbava les
aümentacions analògiques a la secció digital, fent inútil la separació entre circuiteria, just el
mateix efecte que provoca un substrat molt dopat. En aquells casos s'havia dit que la
separació entre seccions afavoria l'aïllament en estratègies com D/A o E/A, mentre que ara els
contactes a la part analògica capten soroll independentment de la seva ubicació. És més, no
sols els contactes faciliten el pas de la pertorbació vers l'alimentació analògica, sinó també les
capacitats de les línies d'alimentació al substrat. Així estratègies com D/E amb les que per
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substrats P- es tenien nivells de soroll molt baixos, tant a la sortida del sensor com a les
alimentacions, ara presenten soroll elevat a tots els nodes.

Sense contacte
posterior a ,

massa

Amb contacte
posterior a

massa

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

valor quadratic mig del soroll sobre T=10 ns (mV)

Fig. 5.13. Nivells de soroll en funció de la polarització. Substrat P+. Circuit sense pads.

Observar també que en el cas límit de suposar línies d'alimentació ideals, el soroll
mesurat al sensor en oblics P+ és paradoxalment unes tres vegades inferior al que es tenia en
oblics P-. El gran nombre de contactes de polarització que es té en un circuit de dimensions
realistes fa que disminueixi molt la impedància entre l'interior del substrat i les alimentacions,
de forma que si aquestes fossin ideals es tindria un substrat molt ben polaritzat. Això queda
il·lustrat.a la figura 5.14.a: des del punt de vista de propagació de la pertorbació, aquesta
troba un camí retorn a GND de molt baixa impedància a través de les alimentacions, molt
millor que el camí de retorn a través dels dispositius analògics. Des del punt de vista de
nivells de soroll, es pot considerar un divisor de tensió format per la resistència entre les
fonts sorolloses i el substrat, la impedància entre el substrat i les línies d'alimentació, i la

secció digital secció analògica

Fig 5.14. Il·lustració de la propagació del soroll en un circuit integrat sobre substrat P+. a) Si els terminals

d'alimentació fossin ideals, b) Amb terminals d'alimentació d'impedància elevada en relació a la impedància
entre fonts de soroll i substrat.
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impedància del pin entre les línies i la terra ideal externa al xip. Si les dues últimes
impedàncies són molt inferiors "à;la" primera, els Üívèllsvtle tensió al node substrat seran
propers a zero i no hi haurà soroll que es propagui als dispositius analògics. Per contra, si la
impedància dels pins és superior a la resistència sota els dispositius pertorbadors, el nivell de
soroll tant a les línies d'alimentació com al substrat serà gran, independentment de
l'estratègia de polarització. Dit d'una altra manera, el camí de retorn de la pertorbació a través
de l'alimentació es fa comparable al camí de retorn través dels circuits analògics.

En conseqüència, en aquest tipus de substrat la propagació de soroll cap a la part
analògica és poc menys que inevitable donats els valors habituals dels elements paràsits dels
encapsulais. Poc s'hi pot fer amb l'estratègia de polarització, si no és maximitzar la
impedància entre l'alimentació analògica i el substrat -evitant utilitzar-la per a polaritzar,
minimitzant la seva amplada i dimensions-, i maximitzar el nombre de terminals connectats a
línies de polarització -una manera de reduir la impedància efectiva, com s'havia dit a la
secció anterior-. La importància que adquereixen les capacitats parasites al substrat fa també
que es faci difícil establir regles generals per a diferenciar entre estratègies de polarització, ja
que les seves propietats de transmissió de soroll dependran enormement de les
característiques del layout.

Comprovant de nou els resultats de la figura 5.13, es pot veure que afegir un
backplane connectat a massa tampoc aporta una gran reducció dels nivells de soroll, si-més
no rriolt menys avantatge que l'esperat a partir de les anàlisis del capítol 3. La raó és anàloga
a la que s'acaba d'explicar, i s'il·lustra a la figura 5.15. Es pot modelar el substrat de forma
simplista com un divisor de tensió format per la impedància entre les fonts de tensió i el
substrat, a través de l'epitàxia, i la impedància del terminal utilitzat per a polaritzar el contacte
posterior. En circuits on les dimensions de la part sorollosa són mínimament importants
-mil·lers de portes-, la primera de les impedàncies és inferior a la segona, de forma que el
substrat no queda ben polaritzat.
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Fig 5.15. Il·lustració de la propagació del soroll en un circuit integrat sobre substrat P+, amb contacte
posterior de polarització.

Les línies d'alimentació digital acostumen a estar fortament contaminades amb soroll
de commutació, degut als corrents que circulen a través dels corresponents pins. Per tant es
pot pensar que polaritzar els contactes de la secció digital amb aquestes línies pot introduir
encara més soroll, donat el seu nombre. Si el substrat es polaritza a través d'un backplane, es
poden estalviar aquests contactes i es podria reduir la quantitat de soroll. Per comprovar-ho
es fan simulacions de les diferents estratègies de polarització en aquestes condicions,
eliminant els contactes del substrat a la part digital, però òbviament deixant els contactes dels
pous-N. Els resultats es mostren a la figura 5.16, i es comprova que només en els casos en
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què una línia polaritza tot el xip -A/A, E/E- es té una reducció de soroll significativa. En la
resta de situacions es manté un nivell de soroll semblant, és a dir que la major part de la
pertorbació és injectada directament pels dispositius a través de les seves juncions.

D/D

D/A

D/E-

A/A

E/A

E/E'

No SSN

ü amb contactes a la secció digital

H sense contactes a la secció digital

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

valor quadratic mig del soroll sobre T=10 ns (mV)

55

Fig. 5.16. Nivells de soroll en funció de la polarització, eliminant els contactes de polarització a la secció
digital. Substrat P+, amb backplane connectat a GND. Comparació amb els resultats de la figura 5.13.

A la figura 5.17 es mostra la dependència del soroll amb l'activitat de la part
sorollosa, 4 o 16 blocs commutant. Com era d'esperar, en augmentar el nombre de blocs
commutant es produeix un augment generalitzat dels nivells de soroll, contservant-se la
relació entre els diferents esquemes de polarització, però augmentant les diferències: les
polaritzacions A/A i D/A són clarament les pitjors, mentre que E/A és millor. Recordem però
que aquests resultats poden estar fortament condicionats per les condicions de layout
-nombre de contactes de cada part, valors de les diferents capacitats parasites-.
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Fig. 5.17. Nivells de soroll en funció de la polarització, augmentant l'activitat de la part digital. Substrat P+,
amb backplane connectat a GND. Comparació amb els resultats de la figura 5.13.

5.3.2. Efecte de l'anell de pads

A l'igual que es va fer en l'anàlisi per substrats tipus P-, s'afegeix al circuit de referència
l'extracció d'elements paràsits relacionats amb línies d'alimentació i contactes d'un anell
composat per 48 pads, amb la mateixa distribució i característiques que s'esmentaven a la
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secció 5.2.2. Els resultats obtinguts es mostren a la figura 5.18, i ràpidament es pot veure
que, a diferència del que passava "en substrats P-? L'anell de pads canvia totalment els
resultats que s'havien vist fins ara. La conseqüència apreciable és una encara major
uniformització dels nivells de soroll, ara totalment independents de l'estratègia de
polarització, i una reducció d'aquests nivells.

Sense contacte
posterior a

Amb contacte
poserior a

massa

O sense perifèria

D amb anell de pads

No SSN-fl
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valor quadratic mig del soroll sobre T=10 ns (mV)
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Fig. 5.18. Nivells de soroll en funció de la polarització, tenint en compte l'efecte de l'anell de pads. Substrat
P+. Comparació amb els resultats de la figura 5.13.

La reducció de nivells de soroll a conseqüència de l'anell de pads ja es va posar de
manifest en substrats P-, tot i que en menor mesura, i era degut a l'esmorteïment de les
oscil·lacions a les línies d'alimentació degut a que l'anell presenta elevades capacitats entre
aquestes línies i el substrat. És habitual que línies d'alimentació d'amplades de l'ordre del
centenar de micres uneixin els diferents pads, formant un anell de gran extensió que rodeja
tota la circuiteria del circuit integrat. El més significatiu però és que s'uniformitzen totalment
els nivells de soroll, és a dir, que l'efecte de capacitats i contactes dels pads és major que el
de l'interior del circuit, i enmascara totalment l'efecte dels diferents tipus de polarització. A la
figura 5.19 es mostra per exemple l'efecte d'eliminar els contactes de polarització de la part
digital, i es pot comprovar que és totalment menyspreable, mentre que a la figura 5.16
-sense l'anell de pads-, l'efecte era significatiu en algunes polaritzacions com E/E o A/A.
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Fig. 5.19. Nivells de soroll en funció de la polarització, eliminant els contactes de polarització a la secció
digital. Substrat P+, amb backplane connectat a GND, i tenint en compte l'efecte de l'anell de pads.
Comparació amb els resultats de la figura 5.18.
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Si s'observen les formes d'ona que s'obtenen es comprova que en tots els casos es
tenen oscil·lacions esmorteïdes d'una freqüència i amplitud semblants. La pertorbació que es
té a la línia d'alimentació digital -independent de l'estratègia de polarització a l'interior del
circuit- és injectada al. substrat a través dels contactes i capacitats parasites als pads, i és
recollida pels pads analògics afectant la circuiteria anlògica a través de la seva alimentació. En
substrats P-, la pertorbació pràcticament no arriba als pads analògics atès que és atenuada,
per la qual cosa el soroll rebut depèn dels contactes i capacitats de la circuiteria. S'han fet
simulacions alterant el nombre de pads i efectivament s'alteren les característiques del soroll
rebut. Si s'incrementa el nombre de blocs commutant, augmenta també el nivell de soroll, tot
i que segueix essent pràcticament independent de l'estratègia de polarització.

O
o

5.3.3. Polarització d'un anell de guarda

En vistes dels resultats de l'apartat anterior, s'espera que l'efecte dels anells de guarda sigui
menyspreable en aquest tipus de substrats, si més no la diferència entre les diferents
polaritzacions. A la figura 5.20 es mostren els resultats de les simulacions fetes per algunes
configuracions diferents, i es comprova com en efecte és menyspreable la diferència entre
polaritzacions. A més, l'anell en sí afegeix una reducció de soroll insignificant, cosa que no
és tant sols deguda a l'efecte dels pads, sinó a les característiques del substrat. S'han fet
algunes simulacions per veure l'efecte dels anells de guarda en absència dels pads, i la
reducció de soroll segueix essent poc signifcativa. Aquesta característica ja es va veure
anteriorment al punt 3.3.2, en fer un anàlisi en condicions ideals, i és deguda a que en
substrats P+ la pertorbació es propaga per la part altament conductora, unes micres allunyada
de la superfície, i per això l'efecte d'un anell no és major que el de qualsevol altre element de
polarització.
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Fig. 5.20." Nivells de soroll en funció de la polarització de l'anell de guarda. Substrat P+, simulacions tenint
en compte l'efecte de l'anell de pads. Comparació amb els resultats de la figura 5.18.

5.3.4. Efecte del valor de la inductància dels terminals d'alimentació

Per completar l'estudi i a l'igual que s'havia fet en substrats P-, es vol saber quin és l'efecte
d'aconseguir inductàncies efectives dels pins de valor reduït. A la figura 5.21 es comparen
els nivells de soroll obtinguts amb inductàncies de 10 nH, i amb inductàncies de 1 nH
-inclosa la del terminal connectat al contacte posterior-. Les simulacions s'han fet tenint en
compte l'anell de pads, donada la seva influència. A partir dels resultats es poden destacar
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dos efectes. Per una banda, sorprenentment la diferència entre estratègies de polarització és
major amb inductàncies de 1 nH que amb inductancies'de 10 nH. Amb inductàncies de
valors suficientment baixos el soroll a les línies d'alimentació -en particular les digitals-
disminueix, de forma que la contribució principal del soroll al substrat no és la pertorbació
injectada pels pads, sinó al soroll injectat pels propis dispositius. Per tant en aquest cas la
connexió dels contactes sí resulta significativa. De qualsevol forma i donat el baix nivell de
soroll, l'avantatge aconseguit triant la millor estratègia té poca rellevància.

Sense contacte
posterior a

massa

Amb contacte
posterior a

massa

E3 inductància dels pins = 10 nH

ü inductància dels pins = 1 nH

40O 5 10 15 20 25 30 35

valor quadratic mig del soroll sobre T=10 ns (mV)

Fig. 5.21. Nivells de soroll en funció de la polarització, inductàncies àelspins d'alimentació reduïdes a 1 nH.
Substrat P+. Comparació amb els resultats de la figura 5.18.

El segon efecte a destacar és la forta reducció en el nivell de soroll que es té amb el
canvi de valor de les inductàncies. Aquesta forta reducció es posa encara més de manifest
comparant les figures 5.21 i 5.10: amb 10 nH els substrats P+ són més sorollosos que els P-
mentre que amb 1 nH és al contrari. De nou l'explicació es troba en el que s'havia comentat
al punt 5.3.1 sobre la propagació del soroll en aquest tipus d'oblies. Les seves
característiques fan que si els terminals són ideals o gairebé ideals, el substrat P+ estigui molt
ben polaritzat i no es tingui pràcticament soroll. Per contra, si la impedància dels terminals és
elevada en relació a les impedàncies entre substrat i circuiteria, el soroll no s'elimina. Existirà
per tant un valor de la inductància que marcarà si és millor treballar amb oblics P- o amb
oblics P+. A la figura 5.22 es representa la dependència del soroll amb la inductància pels
dos tipus de substrats, per la polarització D/A; en el cas P+, se suposa que hi ha un contacte
posterior de polarització. El valor amb el qual els dos substrats donen nivells de soroll iguals
és de 2 nH. Aquesta inductància és molt petita, la majoria d'encapsulats presenten
inductàncies majors, però es pot aconseguit una inductància efectiva equivalent assignant
diversos pins a cada línia d'alimentació. El problema és que aquest valor de 2 nH no és
universal, sinó que per cada circuit es pot trobar un valor diferent d'inductància a partir del
qual les oblies P+ són pitjors que les P-. Aquest valor frontera depèn de la quantitat i
dimensions dels nodes sorollosos -recordar la figura 5.15- i de les característiques
tecnològiques de la capa epitaxiada -gruix, resistivitat-. En general, com major sigui la
complexitat del circuit integrat, major serà la quantitat de nodes sorollosos, menor la
impedància entre les fonts de soroll el substrat, i per tant menor haurà de ser el valor de la
inductància per poder tenir poc soroll en oblies P+. Recordar que el circuit que s'ha pres com
a referència pel nostre anàlisi té una complexitat petita, és a dir que per la majoria de circuits
el valor frontera de la inductància serà encara inferior, menor de 1 nH en la. majoria dels
casos. Donades les característiques del substrat P+, es podria pensar en aconseguir aquest
valor només per la connexió al contacte posterior, cosa que seria més factible amb assignació
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múltiple. Recordar que si el contacte posterior és ideal, el soroll al substrat pràcticament
desapareix.(A la figura 5.22 es mostra una tercera corba que representa la dependència del
soroll amb la inductància del terminal associat al contacte posterior, mentre que la resta de
línies d'alimentació conserven connexions a través de inductàncies de 10 nH. Es pot veure
com aquesta proposta no és viable, en tant que el nou valor frontera és encara més petit. En
conservar-se el soroll a les línies d'alimentació, el grau d'idealitat demanat al contacte
posterior és encara major.

—o— substrat P+, tots els pins

••••«••• • substrat P+, induct, del pin del backplane

- - x- - substrat P- (fig. 5.11)

10 12 14 16 18 20

inductància dels pins (nH)

Fig. 5.22. Dependència del soroll acoblat a través del substrat en funció de la inductància dels pins assignats a
línies d'alimentació i al backplane, i en funció només de la inductància del pin assignat al backplane. Substrat
P+ amb contacte posterior, polarització D/A. Comparació amb els resultats de la figura 5.11.

5.4 Implicacions de latch-up

En les seccions anteriors s'ha fet una anàlisi de les diferents estratègies de polarització que
permetien minimitzar el soroll al substrat, i s'ha vist com estratègies E/A o D/E donaven
resultats força bons, particularment en substrats poc dopats. Tanmateix aquestes estratègies
impliquen polaritzar el substrat a la regió digital o a la regió analògica amb línies diferents de
les d'alimentació de la circuiteria. Tot i que els valors de tensió en contínua de les dues línies
són iguals, o en tot cas presenten diferències molt minses, els nivells de soroll són diferents i
es pot pensar que poden ser suficients per induir problemes de latch-up. A continuació es
presenta un breu estudi l'objectiu del qual és determinar si les característiques d'amplitud i
freqüència del soroll a les alimentacions i al substrat poden ser suficients per a induir latch-
up. Prèviament es fa un breu recordatori de les característiques del fenomen.

5.4.1. El fenomen de latch - up

El latch-up és un problema inherent als processos CMOS, en els que es produeix l'aparició
de dos transistors bipolars paràsits entre els terminals de font dels transistors, el substrat i el
pou, tal com es mostra a la figura 5.23. Aquests transistors bipolars queden connectats
formant una estructura tiristor SCR, de forma que la posada en conducció d'un dels
dispositius pot provocar una realimentació positiva que acaba en un estat estable en el qual la
tensió a l'emissor del NPN se situa al voltant dels 4 V, creant un malfuncionament dels
transistors MOS. D'aquest estat estable només se'n surt desconnectant l'alimentació. El
pitjor del fenomen és que els transistors bipolars en conducció faciliten un camí per a la
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circulació de corrent entre alimentació i massa, i depenent dels valors de les resistències Rs i
Rw el corrent pot ser prou gran per crear un trencament del circuit, sovint per destrucció de
les línies d'alimentació. Una sola estructura npnp pot no ser suficient per destruir el xip, però
les pertorbacions que s'introdueixen en el substrat poden activar altres estructures npnp
properes, propagant-se el fenomen en l'integrat, fins la seva destrucció. El valors de les
resistències Rs i Rw, que faciliten la posada en conducció dels transistors bipolars, depenen
de característiques tecnològiques i de la posició dels contactes dins el pou. Com més propers
els contactes als dispositius, menors les resistències i menor la probabilitat de que es doni el
latch-up. Les recomenacions de separació màxima dels contactes de polarització que donen
els fabricants de circuits integrats es donen en funció del risc de latch-up, i no en funció
d'eliminació de soroll. De fet, els substrats epitaxiats P+ que en aquest capítol s'ha
comprovat que són desaconsellables des del punt de vista de soroll, s'utilitzen per tal de
minimitzar la resistència Rs i així evitar el latch-up.

contacte de I }ZL- I ^3_ __x» .x contacte de
polarització ffm ""' "T polarització

substrat P-

a) b)

Fig 5.23. a) Descripció dels elements paràsits que intervenen en el latch-up. b) Circuit SCR equivalent.

Entre les causes que poden desencadenar latch-up, es troben les reflexions o soroll a
les línies connectades a les fonts dels transistors MOS, la connexió de sortides d'un circuit a
un altre circuit que no està alimentat, descàrrega electrostática, corrents de desplaçament
originats durant el transitori d'alimentació del circuit, corrents en el substrat deguts a fuites o
a portadors calents, i radiacions externes. Per a que una d'aquestes causes desenvolupi el
fenomen de latch-up, s'han de donar aquestes tres condicions [96]:

• Les juncions base-emissor dels dos transistors paràsits s'han de posar en ON, és a dir
tensions Vbe de l'ordre de 0.6-0.7 V.
• El producte de guanys de corrent dels dos transistors (Pnpn'fipnp) ha de ser prou gran.
Expressions per la condició de suficiència es poden trobar a [97], [98].
• L'alimentació ha de proporcionar prou corrent per a mantenir el fenomen.

La tercera de les condicions no és restrictiva, a no ser que es treballi amb limitadors de
corrent, de forma que les tècniques per a la prevenció del latch-up es basen en disminuir
finpmfipnpi Per Ia segona condició, o disminuir el valor de les resistències Rs i Rw. Valors
típics del guany de corrent del PNP vertical se situen entre unes desenes i uns centenars,
depenent de dopats i profunditat de les impantacions del pou-N, mentre que pel NPN lateral
els guanys són inferiors a 10, depenent fortament de la distància entre el pou i el NMOS. Per
la resistència Rs es poden tenir valors d'uns pocs kiloohms si els contactes no estan gaire
allunyats dels transistors, i unes desenes de kiloohms en el cas de Rw.

Entre les mesures que s'emprenen per a prevenir el latch-up, hi ha disminuir J3npn

augmentant la distància entre NMOS i pou-N, solució poc atractiva per la seva insuficiència i
augment d'àrea; disminuir finpn implementant capes enterrades sota els pous; reduir Rw.
augmentant, el. nombre de contactes o rodejant el pou amb anells N+; reduir.^ augmentant el
nombre de contactes, implementant anells P+ entre els NMOS i els pous, o utilitzant oblics
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P+. Hi ha també proposades un nombre de tècniques tecnològiques o de layout menys
comuns, que es poden trobar a la bibliografia ([96], per exemple).

5.4.2. Latch-up induït per soroll en el substrat

A la bibliografia es poden trobar alguns estudis parcials sobre les característiques dinàmiques
necessàries per a que es doni el latch-up. Així a [99] es fa un anàlisi amb MEDICI aplicant
un pols de 2.5 V a una estructura típica, procés pou-P sobre substrat N+, obtenint-se que es
dóna latch-up per polsos de durada superior a 700 ps. A [100] s'utilitza també un simulador
bidimensional per analitzar una estructura pou-N, procés de 2 pn, aplicant un graó de tensió
negativa i durada 3 ns a l'emissor del transistor NPN lateral. Es comprova que el transistor
NPN es posa en estat ON als 2.4 ns, mentre que el PNP ho fa als 2.8 ns. Per últim, a [101]
es desenvolupa una eina de simulació amb la que s'analitza una estructura pou-P, procés N+
de 0.5 fim alimentat a 3 V, on s'aplica un graó de -2 V i durada 18 ns a l'emissor del NPN
vertical. Com a resultat, el transistor NPN es posa en conducció als 410 ps, mentre que el
PNP lateral ho fa als 12.5 ns. Aquests anàlisis són molt parcials i no donen una idea de la
relació que s'ha de donar entre amplitud i durada del pols per a que es desencadeni el latch-
up. A més la posada en conducció dels transistors no garanteix el manteniment de la
realimentació si immediatament després desapareix el pols excitador.

Prenent el circuit equivalent de la figura 5.23.b i utilitzant models de transistors
paràsits proporcionats per una tecnologia mixta de 1.2 |im, es vol saber quines condicions
d'amplitud i durada ha de tenir un pols de soroll propagant-se al substrat per a que provoqui
la posada en conducció dels transistors bipolars i desencadeni la realimentació positiva que
manté la conducció quan desapareix la pertorbació. Se suposa que el soroll és produït per la
commutació d'algun dispositiu proper, de forma que el pols afecta la base del transistor NPN
a través d'un camí resistiu. A la figura 5.24 es mostra un esquema del circuit simulat. Se
suposa que les línies d'alimentació estan lliures de soroll.

contacte de
polarització Jffl? n^ r Í

contacte de
polarització RW

substrat P-
soroll

a)
Fig 5.24. a) Latch-up induït per.soroll al substrat, b) Circuit equivalent simulat.

Pel transistor PNP vertical es pren unafipnp de 200, mentre que pel NPN lateral es
pren _/?„£„=10. Per les resistències fins els contactes es trien valors de /?5=10 KQ i
Rw=20 KQ, que són valors desfavorables. En quant a la resistència Rc, entre la font de
soroll i el transistor NMOS, es tria un valor especialment desfavorable, 1 Kíl Si es substrat
està ben polaritzat, Rs i Rc haurien de ser del mateix ordre, o la primera inferior a la segona.
Es fan simulacions del circuit amb polsos de diverses amplituds, i es determina la durada
mínima del pols per a que es desencadeni la realimentació. Els resultats obtinguts es mostren
a la taula 5.1.
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Amplitud pols ; (V)
2

1.5
1

0.75

Durada mínima (ns)
4.5
6
9
19

Taula 5.1. Durada mínima d'un pols de soroll al substrat per a induir latch-up, en funció de la seva amplitud.

Com menor és l'amplitud del pols, major és la durada necessària per a que es
mantingui el latch-up, i a més la relació no és lineal, sinó que depèn de la inversa de la
diferència entre la tensió del pols i Vbe- Per una amplitud de 2 V cal una durada mínima de
4.5 ns, valor bastant exigent ja que com s'ha vist a les formes d'ona els pics de soroll al
substrat tenen durades d'uns pocs nanosegons, amb amplituds menors de 2 V. De fet, si el
soroll és injectat al substrat a través de les juncions de drenador -deixant de banda el soroll a
les alimentacions-, l'amplitud del soroll no serà superior als 0.75 V ja que aquesta tensió
suposaria la polarització directa de la junció de font-substrat, impedint una amplitud major.
Per tant, assumint que el soroll màxim que es té al substrat és de 0.75 V, caldran polsos que
mantinguin aquesta amplitud desenes de nanosegons, cosa que es pot donar per descartada
en vistes als resultats vistos fins ara. A la figura 5.25 es mostra l'evolució del corrent a
través dels transistors bipolars quan el substrat s'excita amb un pols de 0.75 V, comprovant-
se que si la durada és de 19 ns es produeix la realimentació entre transistors, mentre que si el
pols és més curt el corrent torna a ser zero una vegada s'acaba el pols.

60.On 70.On 80.On 90. On 100.On
100.On

Fig 5.25. Formes d'ona del pols d'excitador i de la tensió a la base del transistor NPN, i dels corrents a través
dels transistors, per un pols d'amplitud 0.75 V, i durada 19 ns -a dalt- i durada 18 ns -a baix-.

5.4.3. Latch-up induït per soroll a les línies d'alimentació

Una vegada vista la gran dificultat de que un pols de soroll al substrat pugui desencadenar
latch-up, es vol comprovar si el soroll a les alimentacions, i concretament el fet de polaritzar
el substrat a tensions diferents de les d'alimentació del MOS, és capaç de provocar el
fenomen. Per això s'aprofita el circuit de referència utilitzat a les simulacions de la
secció 5.2, composat recordem per 16 blocs sorollosos, per connectar-lo a una estructura
SCR de la forma que es mostra a la figura 5.26, és a dir, mantenint els contactes de
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polarització lliures de soroll, mentre que les fonts dels dos transistors es connecten a les
línies d'alimentació dels blocs sorollosos. Concretament es volen conèixer les
característiques d'activitat i valors d'inductàncies dels pins necessàries per a que es doni
latch-up. Observar que aquestes dues característiques són les que determinen el nivell i
freqüència del soroll a les línies d'alimentació.

GND lliure
de soroll

GND
sorollosa soro||0sa

contacte de
polarització

Vdd lliure
de soroll

contacte de
polaritzacióí\

substrat P-

a) b)
Fig 5.26. a) Connexió de les alimentacions per a comprovar si el soroll pot provocar latch-up. b) Circuit
equivalent simulat (línies d'alimentació connectades al circuit de referència de la secció 5.2).

A la taula 5.ÏÏ es mostren els resultats de l'anàlisi, concretament el mínim nombre de
blocs sorollosos commutant necessaris per a que es desencadeni latch-up. Per inductàncies
menors de 17 nH, no es produeix latch-up encara que estiguin habilitats tots els 16 blocs
sorollosos del circuit. A mesura que augmenta el valor de la inductància, la possibilitat de
que es doni latch-up és major, essent necessària una menor activitat de la part digital. Les
condicions per a que es desencadeni el fenomen són per tant força exigents: cal que es
produeixi la commutació simultània d'un nombre molt elevat de portes -recordar que cada
bloc sorollós es composa de 16 buffers- que produeixi nivells de soroll a les alimentacions
de l'ordre de 1.5 V de pic, alhora que les alimentacions estiguin connectades a terminals amb
inductàncies de més de 20 nH. Només en alguns encapsulais de grans dimensions o amb una
relació d'aspecte elevada es podran trobar aquests valors d'inductàncies. A [18] es
determinen els valors d'elements paràsits de diversos tipus d'encapsulais, i només per un
DLL de 24 potes -i superiors, lògicament- es donen inductàncies de 20 nH als pins dels
extrems. N'hi haurà prou amb fer una assignació de terminals acurada, triant els de la part
central de l'encasulat per connectar-los a les alimentacions, per evitar el problema.

Inductància dels pins (nH)
40
30
20
17

Nombre de blocs mínim
9
11
14
16

Taula 5.II. Nombre mínim de blocs sorollosos commutant per a que el soroll a les alimentacions indueixi
latch-up, en funció de la inductància dels corresponents pins

A la figura 5.27 es mostren les formes d'ona del soroll d'alimentació i a la base del
transistor NPN, per una inductància de 17 nH i 16 i 15 blocs commutant. Es pot comprovar
en el corrent que passa à través dels transistors que en un cas s'aconsegueix excitar
l'estructura SCR i en l'altre no. Anàlogament, a la figura 5.28 es mostren les mateixes
formes d'ona però ara per una inductància de 40 nH i 9 i 8 blocs commutant. Observar que
els nivells de soroll a les alimentacions en tots els casos són bastant semblants, mentre que la
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principal diferència del soroll per 17 nH i 40 nH es troba en el període de les oscil·lacions,
que és major com major és la irldüctància. Major période'significa que els polsos de soroll
són més llargs, i es facilita la inducció de latch-up. La freqüència de les oscil·lacions a les
línies d'alimentació es pot expressar com

(5.1)

on L és la inductància dels terminals i C és la capacitat equivalent de la línia d'alimentació a
massa. Es pot comprovar que la relació de períodes de les oscil·lacions de les figures 5.27 i
5.28 és igual aTarrel quadrada de la relació d'inductàncies. En quant a la capacitat C, s'han
realitzat diverses simulacions modificant valors de capacitats parasites i alterant la grandària
del circuit de referència, i s'ha comprovat que C depèn de forma gairebé exclusiva de la
capacitat equivalent entre alimentació digital i massa a través de les juncions de font dels
transistors. Dit d'una altra manera, com major sigui el nombre de transistors alimentats per
aquesta línia, major serà C. Aquest resultat és important, ja que per tant la probabilitat de
latch-up per un nivell d'activitat donat no depèn tant del valor de la inductància com del
producte inductància per nombre de portes del xip. En el nostre circuit de referència el
nombre de buffers és de 256, que tenint en compte la seva mida equivalen a un circuit

a) b)
Fig 5.27. Formes d'ona del soroll a l'alimentació digital i de la tensió a la base del transistor NPN, i dels
corrents a través dels transistors, per una inductància de 17 nH i 16 blocs commutant (a) i 15 blocs
commutant (b).

a) . b)
Fig 5.28. Formes d'ona del soroll a l'alimentació digital i de la tensió a la base del transistor NPN, i dels
corrents a través dels transistors, per una inductància de 40 nH i 9 blocs commutant (a) i 8 blocs commutant
(b).
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d'uns 5000 transistors mínims. En circuits de complexitat elevada -microprocessadors-, hi
ha un parell de terminals d'alimentació per cada 50.000 transistors aproximadament. Per
tant, en circuits de gran complexitat els valors d'inductàncies pels que es desencadena el
latch-up són més raonables, i aquesta possibilitat cal tenir-la en compte. Convindrà polaritzar
el substrat de la part digital amb l'alimentació digital, i per tant estratègies de polarització com
la E/Á, que donaven bons resultats des del punt de vista de soroll, hauran de ser descartades
en favor d'altres com D/E o D/A.

5.5 Conclusions

Com a compilació dels resultats mostrats al llarg del capítol, en aquesta secció es fa una
extracció de conclusions en forma de recomenacions i conceptes a tenir en compte pel
dissenyador de circuits a nivell de layout.

Els dos principals camins pels que es pot acoblar soroll en un node d'un circuit
analògic, són a través de les línies d'alimentació del circuit, i a través del substrat per body
effect, majoritàriament. Tot i que no ha estat estudiat per nosaltres, l'efecte del primer camí
pot ser minimitzat amb topologies circuitals adequades, diferencials o amb PSRR elevat. En
substrats poc dopats o P-, el soroll propagant-se a través seu s'atenua amb la distància. Per
tant, mantenir una distància de seguretat entre els circuits sorollosos i la part analògica és en
principi suficient per a minimitzar el soroll al substrat. El valor d'aquesta distància dependrà
de la quantitat de soroll produïda i de les exigències del circuit analògic, però en vista dels
anàlisis fets se situaria al voltant de les 100 UMn. L'efecte de la separació es pot perdre si
s'utilitza una sola línia per a polaritzar tots els contactes del xip, ja que així es curtcircuita el
substrat a les dues seccions. Per tant aquestes estratègies de polarització, especialment A/A i
D/D, han de quedar descartades. De la mateixa manera, és tant important incrementar la
distància entre transistors analògics i portes digitals, com evitar la proximitat a la secció
digital de contactes connectats a l'alimentació analògica, ja que el soroll captat es transmetria
directament al circuit. Un altre factor a tenir en compte és la capacitat de les línies analògiques
al substrat, que haurà de ser minimitzada tenint en compte factors com la seva amplada, el
seu routing -evitar el creuament de la secció digital-, nivell de metalització utilitzat, o fins i
tot la utilització de pous sota seu.

Si es compleixen les recomenacions anteriors, les estratègies de polarització que
minimitzen el soroll acoblat són D/A, D/E i E/A. La primera d'elles minimitza l'efecte body,
però té el desavantatge de que l'alimentació analògica capta soroll a través dels contactes, i
afecta els circuits que hi estan connectats. L'estratègia E/A, té també aquestes
característiques, però al polaritzar-se el substrat a la secció digital amb una línia no afectada
pel soroll de commutació, es redueix el soroll en el punt d'origen. Tanmateix aquesta
estratègia ha de ser descartada perquè és altament susceptible al latch-up, especialment en
circuits de grans dimensions i amb molt soroll de commutació. L'estratègia D/E no presenta
cap dels desavantatges anteriors i en general ofereix nivells de soroll inferiors a D/A, tot i que
hi ha més efecte body. Com a desavantage hi ha l'addició d'una nova línia d'alimentació,
amb el consegüent increment d'àrea i complexitat del routing, i increment del nombre de
terminals.

S'ha comprovat que l'acoblament augmenta amb l'activitat de la part sorollosa,
mentre que l'efecte del nombre de contactes de polarització depèn del mecanisme dominant
d'acoblament. Si el soroll s'acobla directament entre transistors, com més contactes millor, ja
que es facilita un camí de retorn a massa per la pertorbació. Per contra si el soroll és injectat



5.5. Conclusions

per la línia d'alimentació digital, o rebut majoritàriament a través de la línia d'alimentació
analògica, caldrà minimitzar el nombre de contactes- a 4es respectives seccions. L'anell de
pads no té per què influir en el nivell de soroll, sempre i quan els pads analògics estiguin
prou allunyats de la circuiteria sorollosa. Els anells de guarda resulten efectius en aquest
tipus de substrats, tot i que la reducció de soroll que s'aconsegueixi depèn de les
característiques del layout. Tant per les estratègies D/A com D/E, es recomana sempre que
l'anell estigui connectat a una línia de polarització exclusiva.

Per últim, s'ha comprovat que sovint més que l'estratègia de polarització, el més
important és la inductància dels terminals de l'encapsulât assignats a línies d'alimentació.
S'hauran de triar els pins de mínima inductància, especialment per les línies analògica i
dedicada, fent si és possible múltiple assignació de terminals a una sola línia, per així
disminuir la inductància efectiva.

En oblics P+ les característiques de propagació de soroll i polarització són totalment
diferents. La part altament dopada facilita un camí de baixa impedància entre tots els
transistors i contactes del xip, de manera que la distància deixa de ser un factor a tenir en
compte. L'elevat nombre de contactes i les elevades capacitats de les línies d'alimentació,
especialment les de l'anell de pads, fan que la impedància entre el substrat conductor i les
línies d'alimentació sigui molt baixa. Si les línies d'alimentació estiguessin connectades a
l'exterior del xip a través de connexions ideals, es tindria una polarització del substrat
perfecte i mínim soroll acoblat. Tanmateix, l'efecte dels elements paràsits de l'encapsulât fa
que això no sigui així, i el retorn de la pertorbació es fa tant a través de les alimentacions com
a través d'altres dispositius. Ni tant sols els contactes posteriors a la part posterior del xip
resulten efectius per a eliminar el soroll. Donada la grandària habitual de les seccions
sorolloses, els valors de les inductàncies del pins de l'encapsulât per tal de tenir bones '
polaritzacions seria molt baix, per sota 1 nH, valors difícils d'aconseguir fins i tot amb
assignació mutiple. La reducció únicament de la inductància del contacte posterior també
resulta insuficient, a nivell pràctic. Per tot això, des del punt de vista de soroll l'ús d'oblies
P+ es fa totalment desaconsellable per la implementació de circuits mixtes.

En aquest tipus d'oblia l'efecte de l'anell de pads és molt més important que en
substrats P-, afavorint-se la injecció de soroll de commutació des de les línies d'alimentació
al substrat, i d'aquí a les línies que alimenten els circuits analògics. D'aquesta manera, les
diferents estratègies de polarització passen a tenir una importància molt menor, ja que l'efecte
dels pads és dominant. L'addició d'anells de guarda tampoc suposa cap avantatge
significatiu, donades les característiques de la propagació del soroll en aquest cas.

Per últim cal recordar que en l'estudi realitzat en aquest capítol s'ha suposat que les
tensions d'alimentació externes al xip, a nivell de circuit imprès, són ideals. En el cas de que
hi hagi un mal desacoblament del soroll en la placa impresa, el soroll extern s'hauria d'afegir
al soroll intern.




