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Capítol 6

Propostes alternatives per a la reducció del
soroll al substrat

En els capítols anteriors s'ha estudiat la quantitat de soroll rebuda per un transistor en funció
del tipus d'oblia, característiques de l'encapsulât, estratègia de polarització, o ús de tècniques
de reducció del soroll com anells de guarda. Amb els resultats de l'estudi s'han proporcionat
criteris per a que es pugui dissenyar un circuit emprenent accions per a reduir en la mesura
del possible l'acoblament a través del substrat. Com s'ha vist, les diverses propostes
presentades per a reduir el soroll no tenen una validesa universal, sinó que la seva efectivitat
dependrà de les característiques de cada circuit en concret. En alguns casos, aquestes
característiques poden fer que amb les tècniques "clàssiques" -anells de guarda, polarització
amb línies dedicades- no s'aconsegueixi un aïllament suficientment elevat entre la circuiteria
sorollosa i la circuiteria sensible. Per aquests casos cal estudiar la possibilitat d'implementar
altres mesures per a reduir el soroll, mesures que pel seu cost o contraprestacions poden no
ser recomenables per al seu ús generalitzat.

Ja en el capítol 3 es va veure el potencial que oferia una capa enterrada sota la
circuiteria, amb una conductivitat elevada. Aquesta capa enterrada millora la polarització del
substrat sota la circuiteria sensible i ofereix un camí de baixa impedància per a col·lectar la
pertorbació injectada per la part digital. En aquest capítol es profunditza en la viabilitat
d'aquesta proposta, tenint en compte efectes de soroll a les línies d'alimentació, i avaluant
l'increment de complexitat en el procés que suposa.

Una altra tècnica que es considera és la possibilitat de produir pics de soroll de signes
contraris de forma que es cancel·lin. Aquesta tècnica suposa duplicar alguns circuits -afegir
elements dummy- però resultaria indicada en cas que el soroll estigués produït per uns pocs
elements localitzats.
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6.1. Capes enterrades 117

pel sensor no disminueix significativament, mentre que polaritzar totes les capes enterrades
amb una mateixa línia, encara que sigui exclusivament dedicada a aquest fi, és especialment
negatiu tal com s'havia pogut veure en les anàlisis del capítol 5. Per tant, considerem correcte
polaritzar el substrat sota cada secció amb les seves tensions .d'alimentació.

polarització capa enterrada sota
secció digital:

línies d'alimentació digital
línies d'alimentació dedicades
línies d'alimentació dedicades

polarització capa enterrada sota
secció analògica:

línies d'alimentació analògica
línies d'alimentació analògica
línies d'alimentació dedicades

soroll al sensor:

26 mVDD

24mVDD

174mVDD

Taula 6.ÏÏ. Comparació del nivell de soroll en funció de l'estratègia de polarització de les capes enterrades.

Per últim, a la figura 6.4 es mostra la dependència del soroll amb la inductància de
l'encapsulât, conservant el model de la figura 5.2. Es pot comprovar que també amb la
presència de capes enterrades el soroll disminueix fortament amb la inductància, tot i que la
reducció aconseguida respecte a un substrat convencional P- es manté al voltant del 90%.

12 142 4 6 8 10

inductància dels pins (nH)
Fig. 6.4. Nivell de soroll al sensor en funció de l'autoinductància del pins, capes enterrades sota les dues
seccions.

6.1.3. Aspectes tecnològics

A partir del model resistiu emprat en les simulacions queda palès que l'avantatge de les capes
enterrades és que redueixen la impedància entre transistors i contactes, mentre incrementen la
impedància d'acoblament entre transistors. Tanmateix això deixa de ser cert si es permet un
camí poc resistiu entre les capes enterrades sota les seccions digital i analògica. Per tant, per
garantir-ne l'efectivitat serà important garantir que no es produeixen juncions òhmiques entre
elles, si no és a través del substrat molt resistiu. Recordem que les capes enterrades són tant
o més eficients en la reducció del latch-up que els substrats altament dopats, per la qual cosa
no té sentit implementar aquestes tecnologies sobre oblies P+.

A la figura 6.5 es mostra un esquema de com s'hauria de fer un placement en un
circuit mixte per tal de garantir que capes de seccions diferents presentin juncions
capacitives, mai òhmiques. Es podria pensar en introduir separacions entre les diferents
seccions, a mode d'aïllaments. Tanmateix, per a ser efectius aquests aïllaments haurien de
ser el més resistius possibles, per la qual cosa no es podria implementar capa enterrada en
aquesta regió, si més no una capa P+ sobre un substrat P. Això suposaria que les capes



6.1. Capes enterrades 115

relacionades amb les línies d'alimentació. A la figura 6.1 es mostra un esquema de l'aspecte
del circuit. Les parts digital i analògica utilitzen-línies d'alimentació independents,
connectades a pins que són modelais amb el circuit equivalent representat a la figura 5.2.

• Per raons de simplicitat, en el model del substrat només es consideren les resistències
entre els elements dins cada bloc sorollós, i entre l'element sensor i el bloc sorollós més
proper. Els valors de les resistències del model s'obtenen a partir de la simulació d'un tall
vertical dels blocs acoblats -figura 6.2-, repetint-se les extraccions per les diverses
configuracions de capes enterrades que es consideren. De tota la xarxa de resistències, les
úniques que resulten significatives són les que hi ha entre cada transistor i els contactes de
polarització, les resistències d'acoblament de cada inversor sorollós al sensor, i la resistència
entre els contactes de polarització de les dues seccions.

GN.D
digital NMOS

sorollós

Vdd GND
PMOS d'9'tal analògica NMQS

sorollós sensible

Vdd
PMOS analògica

sensible

substrat P- 20 Q-cm

Fig.6.2. Secció analitzada per a obtenir el model del substrat. Esquema de les capes enterrades i dels contactes
profunds de polarització.

6.1.2. Alternatives de disseny

En primer lloc es determina la reducció del nivell de soroll aconseguida amb les capes
enterrades, considerant tres possibilitats: ubicar-les només sota la secció sorollosa, ubicar-les
sota la secció sensible, o ubicar-les sota tota la circuiteria. A més, s'avalua la necessitat de
que les capes enterrades estiguin polaritzades a través de contactes profunds. A les seccions
on no hi ha capes enterrades el substrat es polaritza amb contactes convencionals. En tots els
casos, els contactes de polarització es connecten a les tensions d'alimentació de la circuiteria
de les respectives seccions. Els resultats obtinguts es mostren a la taula 6.1.

sense capes enterrades
capa enterrada només sota la part
digital
capa enterrada només sota la part
analògica
capes enterrades sota totes les parts

amb contactes profunds
de polarització

—
105 mVpp

75 mVpp

26 mVpp

sense contactes
profunds de polarització

248mVpp

183 mVpp

232 mVpp

165mVpp

Taula 6.1. Comparació del nivell de soroll mesurat entre les diverses possibles implementacions de capes
enterrades.

Correlant els resultats amb les resistències del model es pot obtenir una comprensió
de la importància de les capes. La presència de la capa enterrada sota la part analògica
disminueix la resistència entre el sensor i la tensió de polarització en un ordre de magnitud,
pel layout i tecnologia de l'exemple. Això fa que el substrat sota el sensor estigui ben
polaritzat -els contactes estan connectats a una línia lliure de soroll-, i és en aquestes
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situacions on es té la mínima quantitat de soroll. En quant a la capa enterrada sota la part
digital, augmenta en un factor 4 la resistència d'acoblament entre els generadors de soroll i el
sensor, mentre que es disminueix la quantitat de soroll present al substrat a la part sorollosa.
Com a conseqüència, es redueix la quantitat de soroll que arriba a la part analògica. L'acció
combinada de les dues capes enterrades fa que l'aïllament entre la secció digital i l'analògica
augmenti extraordinàriament, aconseguint-se en l'exemple considerat una reducció del nivell
de soroll d'un 90%. Aquest resultat s'aconsegueix tot i l'efecte de la capacitat que apareix
entre la capa N digital i la capa P analògica, i de la baixa resistència entre els contactes de
polarització de les dues seccions, que fan augmentar el nivell de soroll a la línia de GND
analògica.

Es pot observar també que l'efecte dels contactes profunds de polarització de les
capes és fonamental, altrament aquestes es converteixen en un camí per a transmetre el
soroll, semblant al que passa en un substrat P+ sense backplane.

A la figura 6.3 es comparen les formes d'ona del soroll en el sensor en funció de la
presència de la capa enterrada sota la part digital. Aquestes formes d'ona són independents
del nivell de soroll, i la seva diferència és deguda a la component resistiva de la impedància
entre les línies d'alimentació digitals. En fer l'extracció de capacitats d'un circuit, entre les
línies de GND i de V ¿d digitals -a l'igual que les analògiques- hi ha una capacitat de valor
prou elevat, deguda bàsicament a les línies d'alimentació sobre els pous i el substrat
-particularment a la perifèria de l'integrat-, i a les juncions dels pous. Per a ser realistes, en
sèrie amb aquesta capacitat s'hi ha d'afegir la resistència que ofereix el substrat fins els
contactes de polarització. Aquesta resistència és uns ordres de magnitud inferior en el cas que
hi hagi capes enterrades. En produir-se un pic de consum, el circuit ressonant format per les
inductàncies associades a l'encapsulât i la capacitat entre alimentacions produeix oscil·lacions
a les tensions d'alimentació, oscil·lacions que es transmeten a qualsevol node del circuit que
alimenten. En substrats poc dopats, en els que la resistència en sèrie amb la capacitat té un
valor significatiu, les oscil·lacions s'esmorteeixen ràpidament, però això no és així en cas
d'emprar una tecnologia amb capes enterrades. La constant d'esmorteïment dependrà de cada
circuit en particular, influint tant paràmetres tecnològics com el nombre i grandària dels
contactes del substrat, però sí serà cert que per un mateix circuit, les oscil·lacions
s'esmorteeixen molt més lentament -constant de temps entre 2 ó 3 ordres de magnitud
major- en el cas que hi hagi capes enterrades sota la circuiteria digital.

100.On
time din)

200.On
200.On •

Fig. 6.3. Formes d'ona de soroll rebut quant hi ha capes enterrades sota la secció digital (dalt) i quan el
substrat és uniforme (baix).

Una vegada determinat que la millor aproximació és implementar capes enterrades
tant sota la part digital com sota l'analògica, es vol saber si hi ha alguna-estratègia de
polarització que resulti especialment beneficiosa. A la taula 6.II es mostra com quan es
polaritza la capa enterrada sota la part digital amb un pin dedicat, la quantitat de soroll rebuda
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Per últim, s'estudia la viabilitat d'una tècnica proposada a la literatura per "un grup de
recerca japonès, consistent en l'ús de guardes actives. La tècnica és semblant a la de
cancel·lació, però en aquest cas no es tracta de duplicar elements sorollosos, sinó d'afegir un
un element que sensi el soroll present al substrat i origini un soroll compensador fins anul·lar
el primer, per realimentació negativa, per exemple. Les guardes actives serien indicades quan
el soroll no és provocat per elements puntuals, sinó per un gran volum de circuiteria. Altres
tècniques més lligades a la circuiteria analògica sensible al soroll, com l'ús de circuits
diferencials, no s'analitzen ja que les seves prestacions dependran de les característiques
-PSRR, per exemple- de cada circuit en concret.

6.1 Capes enterrades

Al capítol 3 es va veure el potencial que oferien les capes enterrades com a mesura per a
reduir el soroll al substrat, ja que proporcionen un camí de baixa impedància cap als
contactes de polarització que en aquell cas es van considerar connectats a fonts de tensió
ideals. En aquell anàlisi, per tant, es suposava una situació força idealitzada on s'obviaven
elements paràsits associats a les línies d'alimentació. Ara es vol realitzar un anàlisi a partir
d'una extracció d'un circuit dimensionat de forma realista, anàlogament al que s'ha fet en el
capítol 5, per esbrinar l'avantatge real que ofereixen les capes enterrades, l'òptima distribució
i forma de polaritzar-les, i les implicacions tecnològiques i de procés que suposaria la seva
implementació.

6.1.1. Descripció de l'anàlisi

L'anàlisi es realitza mitjançant la simulació d'un circuit format per un element sensor, i per
16 blocs de 16 buffers sorollosos cada bloc, en commutació síncrona. L'element sensor és
un simple amplificador amb l'entrada i sortida curtcircuitades, carregat amb les capacitats
corresponents a un altre element d'iguals dimensions. Es dibuixa un layout del circuit
simulat, de forma que es pugui fer extracció de les capacitats parasites entre els diversos
nodes per una tecnologia de 1.2 |im. A l'igual que en l'anàlisi efectuat en el capítol anterior,
la simulació del circuit demostra que les úniques capacitats que cal tenir en compte són les

Vdd analògica

Fig.6.1. Esquema del layout dibuixat per a l'extracció de capacitats. Cada un dels 16 blocs sorollosos està
format per 16 buffers en commutació.
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enterrades no'es prodrien implementar amb un procés autoalineat, i com és veurà a
continuació suposaria incrementar el nombre de màscares requerides.

Pou-P digital

"V;?."; Pou-N digital, í ' ' : . „}>

"jRtkhK digital.

Pou-P digital

Pou-P analògic

• ,Pou:N analògic-;''

^^^.fWNaí^c..'.*:, ̂

Pou-P analògic

Fig. 6.5. Placement recomenat en un circuit mixte com el de l'esquerra, per aconseguir que les capes
enterrades siguin efectives en la reducció de l'acoblament de soroll a través del substrat.

La implementació de capes enterrades sota la circuiteria suposaria un incrément gens
menyspreable de la complexitat del procés de fabricació. Actualment, les capes enterrades
són comunment emprades en processos BiCMOS d'altes prestacions. Aquests processos
conten típicament amb transistors bipolars NPN verticals, i per tal d'aconseguir valors de
resistència de col·lector raonables es fa imprescindible la implementació de capes enterrades
N+ sota el pou-N que fa de col·lector. A més, habitualment s'implementa un contacte
profund N+ per a disminuir encara més la resistència de col·lector. Per a uniformitzar el
procés, les capes enterrades són implementades també sota els pous-N dels PMOS, amb
l'avantatge que es disminueix la susceptibilitat al latch-up i es permet prescindir de l'ús
d'oblies P+. El baix dopat del substat P- és insuficient per tenir un aïllament adequat entre
transistors bipolars i evitar punxament, per la qual cosa cal una separació elevada entre
dispositius bipolars. Per augmentar la densitat d'integració, els processos avançats
implementen també capes enterrades P+ autoalineades, que són utilitzades com a aïllament i
que de nou són també implementades sota els NMOS. Aquestes capes P+ no necessiten cap
polarització ni contacte especial. A la figura 6.6 es mostra una secció vertical on s'aprecia
l'estructura dels dispositius per un procés BiCMOS d'altes prestacions.

NMOS

NPN BIPOLAR
POLYSILICON N*.COLLECTOR

P+ PMOS P-t- P- BASE N* EMITTER CONTACT

BURIED P LAYER BURIED N* LAYER P- SUBSTRATE

Fig. 6.6. Estructura dels dispositius en un procés BiCMOS d'altes prestacions. Inclou capes enterrades N i P
autoalineades, pous N i P optimitzats per separat, contacte profund de col·lector i emissor de polisilici [102].

En un procés BiCMOS amb les característiques esmentades, la implementació de
capes enterrades per a reduir l'acoblament pel substrat no representaria una complicació
tecnològica gran, ja que en el procés només caldria afegir la implantació per als contactes
profunds P+, que com es mostrava a la taula 6.1 resultaven ser prou importants. Això
representa afegir una nova màscara sobre les 16 que habitualment tenen aquests processos.
En canvi, en un procés CMOS convencional, el nombre de passos a afegir seria molt més
gran: implementació de capes enterrades, creixement epitaxial, i contactes profunds N+ i P+.
En nombre de màscares, representa afegir-ne 3 sobre les 13 que típicament tenen aquests
processos. L'increment de cost que això significa és prou significatiu, tenint en compte a
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més que alguns dels pasos es poden considerar crítics. Tenint en compte la disminució del
rendiment provocada per les fallades associades a aquests nous passos, la implementació de
capes enterrades suposaria un increment del cost entre un 25% i un 35% respecte un procés
CMOS [102]. A més, l'increment del cost del procés pot no ser l'inconvenient més
important, sinó la pèrdua de densitat d'integració. La difusió lateral de les implantacions
profundes, que a més s'han d'implementar en les primeres etapes del procés, faria augmentar
la distància mínima entre dispositius i contactes, traduint-se en un augment generalitzat de
l'àrea per un mateix circuit. Tot i aquests desavantatges, en algun circuit mixte les capes
enterrades ja han estat utilitzades amb èxit per augmentar raiUament entre seccions [68].

procés CMOS

* capes enterrades autoalineades
epitàxia
' pou-N
* pou-P

* definició àrea activa
* aïllament

òxid de camp
* contactes N+ profunds
' contactes P+ profunds

òxid de porta
implantació d'ajust

* polisilici
' *LDD

espaiador
* implantació N+ font/dren./emissor
* implantació P+ font/dren./emissor

* contactes
* metall 1

* vies
* metall 2
passivació

* obertures dels pads

procés BiCMOS

* capes enterrades autoalineades
epitàxia

* pou-N / col·lector
* pou-P

* definició àrea activa
* aïllament

òxid de camp
* contactes N+ profunds
* contactes P+ profunds
' implantació de la base

òxid de porta
implantació d'ajust

* polisilici
*LDD

espaiador
' implantació N+ font/dren./emissor
' implantació P+ font/dren./emissor

* contactes
* metall 1

* vies
* metall 2
passivació

* obertures dels pads

Fig. 6.7. Resum dels passos de fabricació en processos CMOS i BiCMOS típics [102], [103]. L'asterisc (*).

assenyala els passos que requereixen noves màscares. En cursiva, els passos que caldria afegir per tal

d'implementar capes enterrades per a reduir l'acoblament pel substrat.

L'efectivitat de les capes enterrades dependrà de les característiques tecnològiques de
la seva implementació, particularment de les lligades al valor de la resistència que ofereixen
fins els contactes de polarització -resistivitat, profunditat, espessor-. A la figura 6.8 es
mostra la dependència del soroll amb la resistivitat de la capa enterrada, pel cas particular
analitzat, i es comprova que un valor entre dos i tres ordres de magnitud inferior a la
resistivitat del substrat resulta adequat per obtenir bons resultats.

250

o
'B.

o
'S.

200-

150-

§ 100-

50-

0.01 0.1 1 10 100

resistivitat de la capa enterrada (O-cm)

Fig. 6.8. Nivell de soroll al sensor en funció de la resistivitat de les capes enterrades.
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6.2 Compensació del soroll

En alguns circuits el soroll acoblat a través del substrat és originat per elements concrets com
drivers voluminosos, especialment aquells dels pads digitals de sortida, que a més sovint
commuten síncronament. Si s'accepta que el soroll produït per un transistor gran és injectat
al substrat a través de la capacitat de les juncions -veure capítol 2-, serà veritat que el pic de
soroll produït per una transició de "1" lògic a "O" lògic té signe contrari al pic de soroll
produït per la transició complementària. D'aquí sorgeix la idea de crear elements dummy
que, commutant en contrafase respecte a l'element sorollós original, tinguin com a missió
compensar o cancel·lar el soroll. En aquesta secció es vol determinar si realment existeix la
possibilitat de compensar el soroll, i quines condicions s'han de complir per a que un
element dummy sigui realment efectiu.

Per realitzar l'anàlisi es pren un circuit com el considerat a la secció anterior, amb una
part sorollosa formada per 16 blocs de 16 elements sorollosos, tal com es mostrava a la
figura 6.1. Ara, però, la meitat dels blocs sorollosos commuten en contrafase respecte l'altra
meitat. La commutació dels elements és síncrona, de forma que el circuit pot ser
representatiu de drivers de grans dimensions. Les capacitats parasites i els models per als
pins són els mateixos que a la secció anterior, mentre que l'extracció de resistències es fa de
nou amb les característiques tecnològiques que ara es .consideren. Per simplicitat, només es
considera el model d'acoblament entre l'element sensor i dos dels blocs sorollosos, un d'ells
commutant en contrafase. La funció de la resta de blocs és la d'introduir soroll a les línies
d'alimentació. Abans d'analitzar l'efecte compensador, es realitzen algunes simulacions
prèvies per a triar les dimensions dels elements pertorbadors, de manera que el valor del pic
de soroll produït sigui aproximadament el mateix en els dos sentits de la commutació.

Es presenten en primer lloc els resultats de l'anàlisi realitzat en substrats P- poc
dopats. A la figura 6.9 es mostra el resultat de la compensació per tres valors d'inductàncies
de l'encapsulât diferents. En l'eix horitzontal es té el desfasament entre les commutacions
dels dos blocs. Els nivells de soroll seran significativament diferents segons els valors de les
inductàncies, per la qual cosa es representa el nivell de soroll en tant per cent respecte al que
és provocat pels blocs sorollós, sense compensar.

Lpin = O nH

—-«— Lpin = 1 nH

—o— Lpin = 10 nH

-0.75 -0.5 -0.25 O

desfasament entre commutacions (ns)
0.25

Fig. 6.9. Cancel·lació de soroll en funció del desfasament entre commutacions en contrafase, substrat P-.

Analitzant amb detall els resultats de la figura 6.9, s'observa en primer lloc que la
reducció màxima de soroll aconseguida depèn fortament del valor de la inductància dels pins.
Si bé en condicions ideals es pot aconseguir un nivell de soroll que sigui un 30% del produït
originalment, amb una inductància de només 1 nH el nivell de soroll és ja d'un 60%, i amb
10 nH no s'aconsegueix reducció de soroll, sinó tot el contrari. La raó d'aquest efecte és
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posa de manifest observant a la figura 6.10 les formes d'ona produïdes pels blocs sorollós i
compensador per separat, per inductàncies de O i 10 nH. Es pot veure que en el cas ideal, en
que s'obvia el soroll a les línies d'alimentació, les formes d'ona de produïdes per les dues
transicions són pràcticament complementàries, de forma que l'efecte conjunt és cancel·lació
del soroll. Tanmateix, per un valor significatiu de la inductància, el soroll a les línies
d'alimentació és prou important, de forma que el soroll és introduït al substrat principalment
pels contactes, i les formes d'ona en les dues transicions no són complementàries, sinó
pràcticament idèntiques, per la qual cosa la cancel·lació del soroll és inviable.
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Fig. 6.10. Formes d'ona de soroll produïdes pels blocs sorollós i cancel·lador per separat (a dalt i al mig), en
transicions de sentit contrari, i forma d'ona del soroll a resultes de la commutació simultània de tots els blocs
(a baix), a) Forçant soroll nul a les línies d'alimentació, b) Amb pins modelais amb inductàncies de 10 nH.

D'aquest anàlisi se'n resulta que la compensació del soroll només es podrà realitzar
quan la pertorbació introduïda pels buffers a través de les juncions sigui molt més gran que
el soroll a les alimentacions introduït al substrat a través dels contactes. Això dependrà tant
de les característiques de l'encapsulât, com de l'activitat de la part digital del circuit i de les
característiques de layout, per la qual cosa serà molt difícil a priori saber si serà viable la
cancel·lació, tot i que s'ha d'admetre que la majoria de situacions seran desfavorables. Això
és encara més cert en substrats molt dopats P+ on, com s'ha vist al capítol anterior, el soroll
present al substrat és introduït majoritàriament per les línies d'alimentació, a través de les
capacitats parasites vers qualsevol punt del substrat i de tots els contactes del xip, per la qual
cosa la compensació és encara menys viable. A la figura 6.11 es poden veure els resultats
obtinguts en substrats P+.

Lpin = O nH

....«— L j n = i nH

—o— Lpin = 10 nH

-0.75 -0.5 -0.25 O 0.25

desfasament entre commutacions (ns)

0.5

Fig. 6.1 1. Cancel·lació de soroll en funció del desfasament entre commutacions en contrafase, substrat P+.
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Aquesta però no és l'única dificultat que es presenta si es vol tenir cancel·lació de
soroll. Observant de nou les figures 6.9 i 6.11 es pot veure com els requeriments de
sincronisme entre les dues.commutacions són força exigents, i que un desfasament d'uns
pocs centenars de picosegons pot portar a que en lloc de cancel·lar-se el soroll, augmenti.
Això és degut a que el soroll té component freqüencials al voltant dels gigahertz que fan que
els polsos tinguin una curta durada. Les conseqüències pràctiques d'aquests requeriments de
sincronisme són vàries. La més important serà la dificultat de generar, a partir d'un senyal
donat, un senyal negat pràcticament síncrone amb el primer, amb una tolerància molt baixa
del retard admissible. En segon lloc, les condicions de retard no només depenen del senyal
que comana els buffers, sinó també de les condicions de càrrega. Per tant, no sols caldrà que
l'element compensador tingui unes característiques molt semblants a l'element sorollós, sinó
que el fan-out d'ambdós sigui també idèntic. Això és especialment difícil d'aconseguir en els
buffers de sortida, precisament on la compensació de soroll seria més indicada.

Relacionat amb aquest aspecte, hi ha també la necessitat que les dues transicions
produeixin una quantitat de soroll idèntica o al menys molt semblant. Això determinarà les
característiques del buffer, que hauria de ser dissenyat per tenir els mateixos temps de pujada
i baixada. Si es parteix d'un disseny donat la reducció que es pot aconseguir dependrà de
cada cas en concret. Per a tenir una idea de la importància d'aquest factor, a la taula 6.DI es
mostra el soroll produït per les dues transicions per diverses relacions d'aspecte dels
elements sorollosos.

WPMOS:WNMOS
transició pujada:

transició baixada:

25:3
35 mV

40.4 mV

25:4
36.9 mV
41.8 mV

25:5
37.3 mV
49 mV

25:6
37.7 mV
54.2 mV

25:7
37.6 mV
58.5 mV

25:8
38 mV

62.1 mV

Taula 6.HI. Importància de les caracterísüques de l'element sorollós en la possibilitat de tenir cancel·lació de
soroll.

Com a conclusió de l'anàlisi presentat, la implementació d'elements compensadors
que proporcionin reduccions de soroll que justifiquin la circuiteria afegida, presenta una sèrie
de dificultats pràctiques que fan de la compensació del soroll una tècnica poc atractiva i
difícilment eficaç. Tècniques presentades a la literatura per a reduir el soroll produït pels
buffers de sortida, com la limitació del slew-rate [26], molt probablement proporcionen
resultats semblants o millors de forma més robusta, sense dependre de les característiques
físiques i elèctriques de cada circuit en particular. A més, l'efecte del soroll a les
alimentacions i les oscil·lacions que apareixen degudes a les capacitats i inductàncies
parasites fa que la reducció de soroll que a la pràctica es pot aconseguir sigui realment
limitada. Tot i això, la cancel·lació de soroll ha estat defensada a [104], en aquest cas per a
cancel·lar el ringing que apareix en les commutacions dels buffers de sortida i així augmentar
el marge de soroll d'aquests senyals. La forma d'ona del ringing és una oscil·lació
esmorteïda, i es proposa que en els buffers de sortida es produeixin dues commutacions
esbiexades de forma que un màxim de l'oscil·lació produïda per una d'elles coincideixi amb
un mínim de l'oscil·lació produida per l'altre. Observar que d'aquesta forma no es tenen
dues formes d'ona complementàries, i per tant la cancel·lació mai podria ser del 100%. Els
autors es troben amb algunes altres dificultats que nosaltres també hem observat, com la
poca tolerància en el desfasament entre commutacions, i la dificultat de fixar el decalatge
entre commutacions, que dependrà del période de les oscil·lacions el qual depèn alhora dels
múltiples elements paràsits del circuit, encapsulât i càrrega. Els autors solventen el problema
fent que el retard entre commutacions sigui controlable amb una tensió externa, que s'haurà
d'ajustar per aconseguir la màxima cancel·lació. Aquesta solució és poc viable, donat que
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cada senyal de sortida requeriria la seva tensió d'ajust i així es duplicaria el nombre de pads.
Els resultats experimentals presentats mostren una pobra millora en el marge de soroll
aconseguit, que no es correspon amb les prediccions per simulació, probablement degut a la
utilització de models excessivament simples.

6.3 Guardes actives

Amb la tècnica de la cancel·lació del soroll tal com s'ha presentat a l'apartat anterior, en fer el
disseny cal conèixer quin elements són particularment sorollosos, i afegir tants circuits
dummy com elements sorollosos hi hagi, cosa que pot conduir fàcilment a duplicar una part
considerable del circuit. Una evolució intuitiva del concepte de cancel·lació de soroll per
qualsevol circuit, porta a pensar en una circuiteria que permeti sensar la forma d'ona del
soroll i originar una forma d'ona complementària de forma que ambdues es cancel·lin.
Aquesta idea ha estat proposada a [105] en un treball que inclou mesures experimentals. La
proposta d'aquest grup és la d'utilitzar com a circuit cancel·lador o guarda activa un
amplificador operacional (AO) realimentat negativament, en configuració d'amplificador
inversor concretament. L'entrada inversora i la sortida del AO es connecten al substrat a
través de contactes òhmics, de forma que el substrat resistiu actua com a llaç de realimentació
i com a resistència d'entrada. Això és fàcil de veure en un substrat P+, tal com es mostra a la
figura 6.12.

Vn

P-epi

P+

Vout

node substrat

a) b)
Fig. 6.12. Esquema de connexionat d'una guarda activa (a) i circuit equivalent (b) [105].

Considerant que el soroll és introduït puntualment, i obviant l'efecte de la resta de
circuiteria que hi ha en el xip, l'esquema de la guarda activa, contactes de polarització, i
injector de soroll, és el de la figura 6. 12. a. Si es suposa que la part P+ del substrat es
comporta elèctricament com un sol node, i es modela el substrat considerant només les
resistències que travessen la capa P- epitaxiada -cosa que proporciona una aproximació
raonable-, s'obté el circuit equivalent de la figura 6.12.b, format per les resistències Rj,
entre el node injector de soroll i el substrat, #2 pel contacte connectat a la sortida del AO, RS
pel contacte connectat a l'entrada inversora del AO, i R4 com a resistència equivalent dels
contactes de polarització.

Suposant corrent nul a les entrades del AO, i que aquest té un guany A, es té que la
tensió a la sortida de l'amplificador és

V =—V •y out y n
A
R2

Ai
-J-
RA

(6.1)
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mentre que el soroll al substrat és

* substrat = *n /?" P~~

R2 R4

on Vn és el soroll al node injector. Si el guany del AO és suficientment elevat, es pot
aproximar l'equació (6.1) per

D

V = _v ^L (63\v out vn D W--VKl
que és l'expressió elemental per un amplificador inversor. Aplicant superposició, les
expressions anteriors es poden generalitzar per un nombre elevat de punts sorollosos. De
(6.3) es dedueix que, si es vol que s'origini un senyal compensador simètric al soroll
introduït, s'ha de donar que Ri=R2, o el que és el mateix, que la resistència entre el contacte
de la guarda activa i el substrat P+ sigui igual a la resistència equivalent entre els nodes
injectors de soroll i el substrat. Això és a la pràctica poc viable degut a la dificultat de predir
els valors d'aquestes resistències, que a més seran diferents pels diversos nodes injectors de
soroll. Tanmateix amb el circuit proposat la reducció de soroll no s'aconsegueix per
cancel·lació com s'argumenta a [105], sinó a que la realimentació negativa força una tensió al
node substrat igual a zero volts, ja que de fet la tensió al node substrat és la tensió a l'entrada
negativa del AO. Per tant, és suficient una relació de resistències que faci treballar
l'amplificador en zona lineal.

Els autors del treball realitzen una primera aproximació experimental a la seva tècnica
amb un circuit de test composat per una sèrie de contactes als quals connecten un
amplificador operacional extern, i com a senyal sorollosa una ona senoïdal , i comproven
l'anul·lació del soroll a freqüències de fins a 1 MHz, i una reducció cada vegada menor però
encara significativa fins a 20 MHz.

Tot i que el plantejament teòric de la tècnica resulta prou atractiu i de gran potencial,
la seva efectivitat a la pràctica pot veure's limitat per qüestions tecnològiques o per no-
idealitats. En aquesta secció es vol fer un anàlisi de les limitacions que es donaran en un cas
realista, les possibilitats reals de la tècnica, i les diferents alternatives d'implementació.

La primera limitació que cal tenir en compte és la de l'ample de banda. Pel que s'ha
vist en capítols anteriors la forma d'ona de soroll presenta ràpides variacions, cosa que fa
pensar en un contingut espectral centrat a les altes freqüències. Si això és cert, caldran
amplificadors d'altes prestacions, que tot i així poden tenir una efectivitat limitada, i que en el
millor dels casos encariran el circuit. Per tenir una idea del contingut freqüencial del soroll al
substrat, es troba l'espectre de les formes d'ona de soroll -obtingudes per simulació d'un
circuit com el presentat a les seccions anteriors, composat per un nombre de blocs sorollosos
en commutació, i considerant els diversos elements paràsits associats a les línies
d'alimentació i a l'encapsulât. En els diversos estudis presentats en aquest capítol i en
l'anterior sempre s'han obtingut formes d'ona d'aspecte similar, per la qual cosa la prenem
com a cas representatiu. L'espectre s'obté realitzant la transformada ràpida de Fourier (FFT)
sobre la forma d'ona del soroll, amb una finestra rectangular. En la figura 6.13 es poden
observar les formes d'ona en el domini temporal i els seus espectres, tant pel soroll al node
substrat en una oblia P+, com pel soroll rebut per un amplificador analògic com a sensor. Es
pot comprovar que el contingut freqüencial és important fins uns 3 GHz, amb un pic
principal a 800 MHz, i un pic secundari als 2.1 GHz. En tot cas, les components de més
nivell se situen en el rang dels centenars de MHz¿ El contingut freqüencial, en especial la
posició dels dos pics més importants, pot variar en funció dels valors dels elements paràsits
de cada circuit, però es situarà sobre el mateix rang de freqüències. .
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Fig. 6.13. Resposta temporal i freqüencial del soroll al node substrat d'un circuit mixte (a), i a la sortida d'un
amplificador analògic (b).

De l'anàlisi espectral es determina que si es vol utilitzar la tècnica de guardes actives
per eliminar el soroll, calen amplificadors operacionals amb un ample de banda molt elevat.
La majoria d'amplificadors operacionals comercials tenen un ample de banda baix, i fins i tot
els amplificadors de molt alta freqüència resultarien insuficients per filtrar bona part de
l'espectre de soroll. A la figura que 6.14 es mostra la resposta freqüencial en el node substrat
del circuit anterior, quan s'utilitza una guarda activa implementada a partir de diversos AO
comercials de diferents amples de banda nominals. S'ha pres com a node injector de soroll la
línia de GND digital, i s'han pres en consideració els elements paràsits associats ais pins que
connecten els contactes del substrat a l'amplificador extern (off-chip). Es pot veure que ni
tant sols AOs amb productes guany-ample de banda superiors als 500 MHz ofereixen
anul·lació del soroll per sobre els 100 MHz. Per freqüències fins a 10 MHz, els resultats que
ofereixen les guardes actives són excel·lents, per la qual cosa es podria pensar en utilitzar
aquesta tècnica en cas que el soroll al substrat no estigués produït per la commutació
d'elements digitals, sinó per algun senyal analògic de freqüència intermitja. Tanmateix a la
literatura no s'ha descrit aquesta situació.
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Fig. 6.14. Resposta freqüencial del soroll al node substrat utilitzant guardes actives amb AO extern (off-chip)
de diversos productes guany-ample de banda. La reducció de soroll que es té a altes freqüències és deguda a que
el nou contacte connectat a la sortida del AO redueix la impedància del substrat a la GND externa.
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Una dificultat afegida que cal tenir en compte és que l'ample de banda de la guarda
activa estarà afectat pel seu guany com a amplificador inversor. Per maximitzar l'ample de
banda interessa un guany igual a la unitat, és a dir que les resistències Rj i /?2 a Ia figura
6.12 siguin iguals. Això és difícil d'aconseguir, especialment per la dificultat d'estimar el
valor de Rj, a no ser que el soroll sigui introduït al substrat de forma puntual. Una vegada
estimada Rj caldria dimensionar un contacte que donés un valor de /?2 apropiat. A més,
típicament Rj «R2, cosa que pot fer que l'amplificador treballi fora de la seva zona lineal.
A la figura 6.15 es representa la resposta freqüencial del soroll al node substrat amb guarda
activa per diversos valors de /?2 » <lue donen diversos valors de guany, i es comprova com
guanys superiors a la unitat donen amples de banda cada vegada menors, mentre que un
valor de /?2 unes desenes superior a Rj ja porta la guarda fora de funcionament.

0.

10. Ok hertz ( log)

Fig. 6.15. Resposta freqüencial del soroll al node substrat utilitzant una guarda activa externa, en funció del
seu guany.

La incapacitat de les guardes actives per eliminar el soroll al substrat originat per la
commutació digital es comprova per últim amb la simulació temporal d'un circuit mixte sobre
una oblia P+. A la figura 6.16 es comparen les formes d'ona al node substrat amb i sense
guarda activa. A la primera de les corbes el senyal sorollós a la línia de GND digital és una
senoïde de freqüència 1 MHz, i es pot comprovar com la guarda elimina el soroll de forma
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Fig. 6.16. Resposta temporal del soroll al node substrat amb l'actuació d'una guarda activa amb AO off-chip,
quan la font de soroll és una senoïde de freqüència 1 MHz (dalt), de 50 MHz (mig) i quan el soroll és produït
per la commutació de portes digitals (baix)




