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RESUM. 
 
Els condensadors de desacoblament on-chip han esdevingut una bona solució per a mitigar el 
creixent problema del soroll d’alta freqüència en l’alimentació dels circuits integrats. 
D’aquesta manera, doncs, s’han convertit en objecte d’estudi. 
 
Al llarg d’aquest document es fa una anàlisi teòrica dels condensadors on-chip construïts a 
partir de la capacitat de porta de grans transistors MOS. Es dóna un model senzill per a 
descriure el seu comportament dinàmic, i es mostra la necessitat que hi ha d’estudiar-los 
emprant paràmetres distribuïts. 
 
La longitud del canal d’un condensador de desacoblament MOS té una gran transcendència en 
el seu comportament. A partir d’una certa freqüència de tall, les pertorbacions que la superen 
no penetren totalment al transistor, degut a un efecte pel·licular que redueix la capacitat 
efectiva del transistor MOS. Aquesta freqüència de tall és inversament proporcional al quadrat 
de la llargada del canal del condensador de desacoblament. És per aquest motiu, que construir 
condensadors amb grans llargades de canal no té sentit si s’ha de treballar a freqüències 
elevades. 
 
Per a validar i contrastar les expressions teòriques que caracteritzen el comportament dels 
transistors actuant com a condensadors de desacoblament, es realitzen simulacions mitjançant 
un model no-quasi-estàtic dels transistors MOS. Aquest es composa d’un determinat nombre 
de transistors en sèrie modelats de forma quasi-estàtica, per als quals aquesta suposició pot 
ésser vàlida. 
 
Per a contrastar els resultats, es dissenya un circuit, i un layout d’aquest, per a poder-hi 
realitzar mesures experimentals, i així obtenir dades reals sobre el comportament dinàmic dels 
condensadors de desacoblament. 
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0. INTRODUCCIÓ. 
 
A mesura que amb l’avenç de la tecnologia els transistors han esdevingut més petits i més 
ràpids han aparegut problemes amb el soroll en l’alimentació dels circuits integrats. Aquest ha 
esdevingut, doncs, un problema transcendent en l’actualitat. Una de les tècniques que ha 
obtingut bon resultat per a reduir aquestes oscil·lacions en l’alimentació ha estat la introducció 
intencionada de condensadors de desacoblament dins dels xips. 
 
D’aquesta manera el comportament dels condensadors de desacoblament on-chip ha 
esdevingut objecte d’estudi en els últims anys [Larsson, 1997] [Larsson, 1998] [Rius i Meijer, 
2004a]  [Rius i Meijer, 2004b]. 
 
L’objecte d’aquest projecte és la caracterització dels condensadors de desacoblament interns 
construïts a partir de transistors MOS. En concret, es treballa amb tecnologia CMOS de     
0,35 µm d’austriamicrosystems. La caracterització es fa d’una manera teòrica, i posteriorment 
es contrasten els resultats amb simulacions que utilitzen un model no-quasi-estàtic (NQS) dels 
transistors. Durant aquest procés es justifica que l’estudi dels condensadors de desacoblament 
s’ha de realitzar amb models que emprin paràmetres distribuïts. 
 
Més endavant s’idea un circuit i un sistema de mesures per tal de poder obtenir dades 
experimentals del comportament dels condensadors de desacoblament on-chip. Finalment, es 
dissenya un layout del circuit anterior. 
 
Així doncs, amb la realització d’aquest projecte, s’obté un circuit integrat amb el qual, un cop 
fabricat, es realitzaran mesures per tal de contrastar i validar el comportament teòric i simulat 
dels condensadors de desacoblament basats en tecnologia CMOS. 
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1. PROBLEMÀTICA: EL SOROLL EN L’ALIMENTACIÓ. 
 
El problema del subministrament d’energia als circuits integrats (IC) pot veure´s a la Figura 
1.1., on es representa un model elèctric senzill per a la circuiteria interna d’un xip CMOS. El 
model consta d’una font d’alimentació exterior que proporciona els nivells de tensió 
necessaris per al funcionament de l’IC, de resistències i inductàncies per als pins (Rp i CP) i 
per a la distribució interna (Ron i Con) i d’un model elèctric senzill per als transistors MOS. Els 
transistors que commuten es representen com una demanda de corrent (font de corrent), 
mentre que els que resten en repòs es representen mitjançant una impedància (RM i CM). Quan 
part dels transistors que formen part de l’integrat commuten, aquests provoquen una demanda 
sobtada de corrent, i per tant, les resistències a la xarxa d’alimentació del xip provocaran 
caigudes de tensió R·I, i les inductàncies caigudes del tipus ∆VL=L·di/dt. 

 
Aquestes fluctuacions en les tensions d’alimentació es coneixen com a soroll en l’alimentació 
(Power Supply Noise o PSN) i afecten negativament el funcionament dels IC en diversos 
aspectes [Mezhiba i Friedman, 2004, p. 13]:  retard variable en la propagació de senyals, 
incerteses o acumulació de diferència de fase al rellotge, degradació del marge de soroll i 
degradació en la fiabilitat de l’òxid de porta dels transistors. 
 
En un determinat cicle, una part dels interruptors del circuit commuten, i es provoca una 
demanda de corrent que ocasiona una baixada en la diferència de potencial de les línies VDD i 

Figura 1.1. Model elèctric senzill que justifica el fenomen del soroll en l’alimentació. El
circuit s’alimenta amb una font Vsupply, que proporciona corrent al circuit a través de la
impedància dels pins (Rp i Cp). Els transistors en commutació es representen amb una
demanda de corrent, i els que resten en repòs amb una impedància (RM i CM). 
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VSS degut principalment a la gran inductància dels pins. És en aquest moment quan les 
capacitats dels transistors no actius ajuden a reduir aquestes oscil·lacions en l’alimentació, ja 
que aquests aporten corrent a través d’unes inductàncies menors. Naturalment, tot el corrent 
necessari per al funcionament de l’integrat és proporcionat des de l’exterior del xip, però no 
amb els canvis bruscos que requereix el funcionament intern. D’aquesta manera és com les 
capacitats on-chip redueixen el PSN. 
 
Aquests problemes amb el soroll en l’alimentació s’han agreujat amb l’avenç de la tecnologia 
[Larsson, 1998, p.849]. L’escalat de les tecnologies MOS proporciona una major velocitat i 
una reducció en l’àrea dels transistors, però també imposa majors requisits en els materials, 
els encapsulats i les interconnexions. En el cas de les fluctuacions en el voltatge de 
l’alimentació es té que, amb l’escalat a camp constant, el ratio senyal-soroll (SNR) degut al 
soroll di/dt s’escala com 1/S4SC

3 (S>1, raó d’escalat dels components; SC>1, raó d’escalat de 
l’integrat). Com més avença la tècnica, doncs, més es redueixen les mides dels transistors 

(S ↑ ) i més s’amplien les mides dels IC ( CS ↑ ), i per tant es tenen unes fortes limitacions als 

encapsulats degut al PSN [Bakoglu, 1990, p. 334]. 
 
Aquest és el motiu pel qual han pres interès les tècniques per a reduir el soroll en 
l’alimentació. Una tècnica que ha resultat eficient ha estat la introducció de condensadors de 
desacoblament (decaps) a l’interior dels circuits integrats. Aquestes capacitats intencionades 
s’introdueixen dins de l’integrat per tal de proporcionar un nivell de capacitat de 
desacoblament suficient a l’interior de l’IC. Normalment aquests decaps es realitzen 
aprofitant la capacitat de porta de grans transistors MOS, per als quals ja es reserva un espai 
dins l’integrat [Mezhiba i Friedman, 2004, p. 130] [Zhu, 2004, p. 53]. 

 
 
 

Figura 1.2. (a) Decap NMOS, (b) Model distribuït del decap NMOS. 

(a) (b) 
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L’addició de capacitats intencionades té el mateix efecte que el de les capacitats dels 
transistors que no commuten, aporten el corrent necessari de forma ràpida i des de posicions 
properes a la demanda (menor impedància), i per tant es redueix el soroll en l’alimentació. 
 
Els transistors MOS que actuen com a decaps es troben en forta inversió, connectats entre 
VDD i VSS, tal i com es mostra a la Figura 1.2.(a). D’aquesta manera actuen com a 
condensadors, les plaques dels quals són la porta del transistor i el canal conductor entre 
sortidor i drenador. Quan un transitori de corrent és extret o injectat al decap molt ràpidament 
(cal recordar que els IC són cada vegada més ràpids), la capa d’inversió no té temps suficient 
per a respondre uniformement i apareixen diferències de voltatge al llarg del canal. Així 
doncs, el condensador MOS es comporta com un element distribuït (Figura 1.2.(b)) i no com 
un element amb paràmetres concentrats. Aquesta darrera qüestió es posarà de manifest en el 
desenvolupament d’aquest projecte. 
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2. MODEL DELS CONDENSADORS DE  DESACOBLAMENT. 
2.1.   Model Físic. 
 
Per tal de trobar un model que caracteritzi el comportament dels condensadors de 
desacoblament s’analitza el transistor de canal n de la Figura 2.1.(a). Els mateixos arguments 
poden ésser aplicats per a un transistor de canal p (Figura 2.1.(b)). 

 
El transistor NMOS té els terminals de drenador, sortidor i cos connectats a terra, i el terminal 
de porta a VDD. D’aquesta manera el canal del transistor es troba en forta inversió, constituint 
una de les plaques del condensador, l’altra placa és la porta. 
  
Quan un transitori de corrent és injectat o extret de la porta molt ràpidament, la capa 
d’inversió no té suficient temps per a respondre d’una manera uniforme, apareixent 
diferències de potencial al llarg del canal. Aquest efecte s’observa per a transitoris més ràpids 
que la validesa dels models quasi-estàtics (QS) [Tsividis, 1987, p. 275]. L’anàlisi que és 
realitza a continuació segueix d’aprop el que realitza Tsividis (1987, p. 280) per a un model 
no-quasi-estàtic (NQS) d’un transistor MOS, adaptant aquest per a tenir en compte les 
condicions particulars de polarització dels decaps i introduint algunes simplificacions 
addicionals. 
 
Al tractar-se d’un model NQS la posició dins del canal ha d’ésser tinguda en compte, i les 
equacions diferencials que descriuran el comportament del transistor dependran, doncs, de 
dues variables: la posició x al llarg del canal i el temps t. D’aquesta manera, seran equacions 
en derivades  parcials en comptes d’ésser ordinàries. 
 

(a) (b) 

Figura 2.1. (a) Decap NMOS, (b) Decap PMOS. 
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La quantitat de càrrega per unitat de longitud al canal d’un transistor MOS que es troba en 
forta inversió té per expressió: 
  

 ( ) ( )1 , ,OXq x t W C u x t= − ⋅ ⋅  (2.1) 

 
On COX és la capacitat de l’òxid per unitat d’àrea, W l’amplada del transistor i u(x,t) és el 
potencial efectiu entre la porta i el canal, que pot ésser descrit com: 
 

 ( ) ( ), ,DD TH CSu x t V V v x t= − −  (2.2) 

 
En l’expressió anterior el terme VDD és el potencial porta-sortidor (que s’assumeix roman 
constant en un decap MOS), el terme vCS(x,t) és el potencial a temps t entre un punt x del 
canal i el sortidor, i VTH  és el voltatge llindar efectiu. 
 
Substituint l’equació (2.2) a la (2.1) s’obté: 
 

 ( ) ( )( )1 , ,OX DD TH CSq x t W C V V v x t= − ⋅ ⋅ − −  (2.3) 

 
D’altra banda, el corrent és igual al producte de la càrrega per unitat de longitud per la 
velocitat. Però la velocitat en (x,t) és proporcional al camp elèctric (al gradient de potencial) 
en aquest punt: 
 

 ( ) ( ),
velocitat en , CSv x t

x t
x

µ
∂

= − ⋅
∂

 (2.4) 

 ( ) ( ) ( )1, , velocitat en ,i x t q x t x t= ⋅  (2.5) 

 ( ) ( )( ) ( ),
, , CS

OX DD TH CS

v x t
i x t W C V V v x t

x
µ

∂
= ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅

∂
 (2.6) 

 
Per un altre costat es té la següent equació de continuïtat: 
 

 ( ),( , ) CS
OX

v x ti x t W C
x t

∂∂
= ⋅ ⋅

∂ ∂
 (2.7) 
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Si ara es deriva l’equació (2.6) respecte a x i s’iguala el resultat amb l’equació (2.7) es té: 
 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )
2 2

2

, , ,
,CS CS CS

DD TH CS

v x t v x t v x t
V V v x t

t x x
µ µ

∂ ∂ ∂ 
= − ⋅ + ⋅ ⋅ − − ∂ ∂ ∂ 

 (2.8) 

 
Es defineix ara la resistència del canal per unitat de longitud r(x,t) amb la següent expressió: 
 

 ( ) ( )( )
1,

,OX DD TH CS

r x t
C W V V v x tµ

=
⋅ ⋅ ⋅ − −

 (2.9) 

 
Substituint l’equació (2.9) en la (2.8) i reordenant termes: 
 

 ( ) ( )
( )

( )2 2

2

, , ,1
,

CS CS CS
OX OX

v x t v x t v x t
C W C W

t x r x t x
µ

∂ ∂ ∂ 
⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ∂ ∂ ∂ 

 (2.10) 

 
D’altra banda, la derivada parcial d’1/r(x,t) respecte a x és: 
 

 
( ) ( )
1
, ,CS

OX

r x t v x t
C W

x x
µ

 
∂  

∂  = − ⋅ ⋅ ⋅
∂ ∂

 (2.11) 

 
Definint ara la capacitat de porta per unitat de longitud com: 
 

 OXc C W= ⋅  (2.12) 

 
i usant l’equació (2.11), l’equació (2.10) pot ésser reescrita com: 
 

 ( )
( )

( ), ,1
,

CS CSv x t v x t
c

t x r x t x
 ∂ ∂∂

⋅ = ⋅ ∂ ∂ ∂ 
 (2.13) 

 
L’expressió anterior és la coneguda com equació de difusió amb coeficients variables. 
Aquests coeficients són la resistència del canal r i la capacitat de porta c per unitat de 
longitud, ambdues definides en les expressions (2.9) i (2.12) respectivament. La variable 
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dependent és el potencial a temps t en un punt x del canal, v(x,t). 
 
El coeficient c romandrà constant mentre el transistor resti en forta inversió, així doncs es 
considera a partir d’ara c constant, ja que es suposa que les variacions de voltatge entre porta i 
sortidor seran petites, i el decap treballarà sempre en forta inversió. El coeficient r esdevindrà 
constant si vCS=0; arribats a aquest punt es fa la suposició que les variacions de voltatge al 
llarg del canal són petites (vCS(x,t)≈ 0), i per tant es considera r constant. Les assumpcions 
realitzades anteriorment per a un condensador de desacoblament MOS són raonables, ja que 
el transistor treballa com es mostra a la Figura 2.1.(a) (en forta inversió) i la quantitat de soroll 
en l’alimentació ha d’ésser una petita fracció de VDD. 
 
D’aquesta manera, l’equació (2.13) es pot simplificar en la següent expressió: 
 

 ( ) ( )2

2

, ,CS CSv x t v x t
r c

t x
∂ ∂

⋅ ⋅ =
∂ ∂

 (2.14) 

 
que és l’equació de difusió amb coeficients constants que s’usarà per a definir el 
comportament dinàmic dels condensadors de desacoblament. Aquesta equació es correspon 
amb la d’una línia de transmissió amb paràmetres distribuïts r i c [Martínez, 2000, p. 68], i 
efectivament, en el punt següent es justificarà geomètricament com aquest és el comportament 
dels decaps. 
 
Els coeficients r i c definits en les equacions (2.9) i (2.12) poden ésser calculats o mesurats 
fàcilment per a cada tecnologia. Per tant, l’equació (2.14) acompanyada de les condicions de 
contorn inicials corresponents proporcionen una manera de predir el comportament dinàmic 
dels condensadors de desacoblament MOS. 
 
 

2.2.   Model Geomètric. 
 
Es podria fer una anàlisi acurada dels transistors MOS treballant en dos dimensions, 
tanmateix, es poden obtenir resultats aproximats (però suficients) fent simplificacions com 
suposar formes rectangulars i simetries. 
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En el cas d’un decap NMOS (d’amplada W i llargada L) com el de la Figura 2.1.(a), aquest es 
pot representar com a línies de transmissió RC distribuïdes dependents de la polarització, com 
s’ha esmentat en l’anterior punt. A la Figura 2.2.(a) se’n mostra una representació, on rG és la 
resistència per unitat de longitud de la porta de polisilici, r la resistència per unitat de longitud 
del canal i c la capacitat per unitat de longitud entre porta i canal. L’efecte de la resistència del 
cos (rB) i de la capacitat de buidament (cB) en el comportament del decap es desprecien, ja que 
la capacitat de buidament cB és molt més petita que c quan el transistor es troba en forta 
inversió [Rabaey, Chandrakasan, Nikolic, 2003, p. 82], resultant la Figura 2.2.(b). 

 
Així doncs, tenint en compte les consideracions anteriorment fetes i amb l’anàlisi u-
dimensional que s’està fent, es té que la línia de transmissió RC formada per canal i porta del 
transistor és simètrica, i per tant pot ésser dividida en dos parts i estudiar-ne només una 
meitat. D’aquesta manera s’obté el model definitiu per al condensador de desacoblament 

Figura 2.2. Passos per a construir el model d’un decap NMOS. (a) decap NMOS com a
línies de transmissió RC distribuïdes dependents de la polarització, (b) Simplificació del cas
anterior, (c) Model definitiu. 

(a) 

(b) 

(c) 
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NMOS, que es mostra a la Figura 2.2.(c), on s’explicita que es contempla només una meitat 
del decap. 
 
En el cas d’un decap PMOS com  el de la Figura 2.1.(b) s’ha d’introduir un nou element. En 
les tecnologies de pou n, els transistors PMOS es construeixen dins d’un pou n, que es 
connecta a VDD. D’aquesta manera, cada decap PMOS té una capacitat addicional entre 
l’alimentació i el terra degut al pou n. A la Figura 2.3.(a) es mostra la representació del 
transistor PMOS com a línies de transmissió RC distribuïdes dependents de la polarització. 
Respecte al cas NMOS s’ha afegit el pou n, i per tant apareix la nova capacitat per unitat de 
longitud abans esmentada cW, corresponent a la capacitat entre el pou n i el substrat de tipus p 
(amb resistència per unitat de longitud rS). 

Figura 2.3. Passos per a construir el model d’un decap PMOS. (a) decap PMOS com a
línies de transmissió RC distribuïdes dependents de la polarització, (b) Simplificació del cas
anterior, (c) Model definitiu. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Com en el cas de l’NMOS, i pels mateixos motius, es desprecien l’efecte de la resistència del 
cos (rB) i de la capacitat de buidament (cB), amb el que s’obté la representació de la        
Figura 2.3.(b). Amb les simplificacions anteriors queda deslligada la línia canal-porta de la 
pou-substrat. A més, no es considera aquesta darrera (pou-substrat), ja que la capacitat entre 
canal-porta (c) és de valor molt més elevat que la capacitat de buidament cW quan el transistor 
es troba en forta inversió [Rabaey, Chandrakasan, Nikolic, 2003, p. 82]. Tanmateix, cal dir 
que s’espera una major desviació entre la resposta prevista i la que s’obtingui mitjançant 
experimentació en el cas d’un decap de canal p, degut a aquesta darrera simplificació (que no 
es fa en els decaps de canal n, al ésser el cos el substrat p de l’IC). 
 
Per tant, i com en el cas de l’NMOS, es té que la línia de transmissió RC formada per canal i 
porta del transistor és simètrica, i per tant pot ésser dividida en dos parts i estudiar-ne només 
una meitat. D’aquesta manera s’obté el model definitiu per al condensador de desacoblament 
PMOS, que es mostra a la Figura 2.3.(c). 
 
Així doncs, s’obté el mateix model de petit senyal tant per als NMOS com per als PMOS, 
quan aquests estan en forta inversió. L’única diferència serà, doncs, la polarització dels 
transistors, que haurà d’ésser tal i com es mostra a les Figures (2.2.) i (2.3.) respectivament, 
per tal de què sigui vàlid el model obtingut. Model que coincideix amb el que s’havia obtingut 
de l’anàlisi físic dels transistors en el punt anterior, ja que l’equació (2.14) és la que defineix 
el comportament d’una línia de paràmetres distribuïts r i c [Martínez, 2000, p. 68]. 
 
Durant totes les anàlisis anteriors no s’ha considerat l’efecte de les fuites a la porta, ja que el 
gruix d’òxid (tOX) en la tecnologia que s’emprarà en aquest projecte és relativament gran 
(tOX=7,6 nm) [austriamicrosystems, 2003a, p. 10], i l’efecte de les fuites a la porta només es 
manifesta considerablement amb gruixos d’òxid petits [Rius i Meijer, 2004b, p.299]. Quan les 
fuites a la porta són importants provoquen pèrdues de càrrega estàtiques i un efecte pel·licular 
més pronunciat, del qual es parlarà sense considerar aquestes fuites en el següent punt. Una 
anàlisi de l’efecte que té la introducció de les fuites de porta als decaps es pot trobar a l’article 
de Rius i Meijer (2004b). 
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2.3.   Resposta freqüencial del model. 
 
Per analitzar el comportament en el domini de la freqüència dels decaps MOS s’empra el 
model obtingut als punts 2.1. i 2.2., per tant es considera la Figura 2.4., on la polarització és 
l’adequada per a tenir el transistor en forta inversió, segons sigui aquest de canal n o de canal 
p. 

 
VBIAS polaritza el decap adequadament (zona óhmica), i aquest s’excita amb una font 
sinusoïdal d’amplitud a. Com s’analitza la resposta freqüencial (AC), no es considerarà VBIAS 
d’ara endavant. Es pren com a referència la meitat del transistor, així doncs +l prendrà per 
valor L/2, essent L la longitud del canal. 
 
Un model de paràmetres concentrats assumeix que no hi ha diferències de potencial al llarg 
del canal, però a continuació es veurà com aquest fet no és veritat per a un cert rang de valors 
r, c i ω. Efectivament, per a la línia de transmissió de paràmetres r, c de la Figura 2.4. el 
voltatge al punt x a temps t quan s’arriba a règim estacionari és [Rius i Meijer, 2004a, p. 40]: 
 

 ( ) ( ), sinv x t a A tω φ= ⋅ ⋅ ⋅ +  (2.15) 

 

 
( ) ( )
( ) ( )

cosh 2 cos 2

cosh 2 cos 2

x r c x r c
A

l r c l r c

ω ω

ω ω

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 (2.16) 

 

 
( )
( )

cosh
arg

cosh

x j r c

l j r c

ω
φ

ω

 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 =
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

 (2.17) 

Figura 2.4. Decap MOS polaritzat, i excitat per una font sinusoïdal. 
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A l’equació (2.16) es pot veure com el guany d’amplitud dins el canal no és constant, ja que 

depèn del factor 2 r cω⋅ ⋅ ⋅  i de la posició x. Per a baixes freqüències, ω→0, es té que A→1, 

i el senyal no sofreix atenuació al llarg del canal. Però per a altes freqüències, ω→∞, A depèn 
fortament de la posició. Per tant, un model de paràmetres concentrats només tindrà validesa 
per a baixes freqüències. 
 

Si la pulsació ω pren un valor prou elevat, ( ) ( )21cosh 2 cos 2
2

x r cx r c e x r cωω ω⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ → ⋅ >> ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , 

i l’expressió per a A pot ésser simplificada: 
 

 
( )2

2
2

r cx r c l x

l r c

eA e
e

ωω

ω

⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=  (2.18) 

 
Es defineix ara la distància δ=(l-x) com la distància des de l’extrem del decap on A disminueix 

fins a 1e− , per tant: 

 

 1 2 2r c

e e
r c

ωδ
δ

ω

⋅ ⋅
− ⋅

− = ⇒ =
⋅ ⋅

 (2.19) 

 
Per tant, quan un senyal sinusoïdal (d’amplitud a) es propaga pel canal fins a una distància δ, 
aquest es veu atenuat a una amplitud a/e. Així doncs, si δ és més gran que la meitat de la 
longitud del canal (baixes freqüències), s’espera observar petites variacions en l’amplitud de 
l’ona sinusoïdal al llarg del canal, i el model de paràmetres concentrats serà vàlid. En canvi, si 
δ és menor que la meitat de la longitud del canal (altes freqüències), l’amplitud de l’ona 
sinusoïdal decreixerà substancialment al llarg del canal, perdent validesa així un model de 
paràmetres concentrats i essent necessari un estudi amb paràmetres distribuïts com el que aquí 
s’exposa. 
 
Per a una determinada longitud del canal L, existirà una freqüència fC per sobre de la qual la 
capacitat de desacoblament efectiva decreixerà. Aquesta freqüència pot ésser calculada de 
l’equació (2.19) igualant δ=l=L/2, resultant: 

 2 2

1 4

2

Cf r c LLr c
π

π
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

 (2.20) 
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Per al desenvolupament posterior d’aquest projecte també és interessant trobar una expressió 
per al potencial d’AC que presenta el punt mig del canal dels decaps. Com ja s’havia esmentat 
abans, els decaps presenten simetria respecte del punt mig, i per tant només cal estudiar-ne 
una meitat. A la Figura 2.5. es representa el model del decap a estudiar, on la polarització 
VBIAS ja no es representa (tot i que existeix), al voler-se estudiar només el voltatge en alterna. 

 
El model per al decap és el d’una línia de transmissió de paràmetres r, c en buit, per tant si 

s’agafa 0in inV V= ∠ , es té que [Martínez, 2000, p. 83]:  

 

 
( )

*

cosh
invv

θ
=  (2.21) 

 

 
2
L j r cθ ω= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (2.22) 

 
Per tant, el potencial del punt mig del condensador de desacoblament és: 
 

 * 11
cosh

2

out in inv v v v
L j r cω

 
 
 = − = − ⋅

  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅    

 (2.23) 

 
D’altra banda, el decap MOS de la Figura 2.4. pot ésser analitzat com una línia de transmissió 
RC oberta amb impedància característica Z0 [Larsson, 1997, p.575]. Degut a la simetria que 
presenten els decaps, es pot passar de la representació del transistor de la Figura 2.6.(a), 

Figura 2.5. Representació del model de decap, només cal representar-ne la meitat. 
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equivalent a la de la Figura 2.4., a la representació de la Figura 2.6.(b); essent r’=r/2 i c’=2·c, 
i passant a tenir una línia oberta de longitud L/2. 

 
La impedància característica del decap és doncs [Rius i Meijer, 2004a, 41]: 
 

 
( )

0
' '

' ' '1
2

Z r rZ
Y j c r cj

ω ω
= = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+ ⋅

 (2.24) 

 
i la constant de propagació γ: 
 

 ' '(1 )
2
r cZ Y j ωγ ⋅ ⋅

= ⋅ = + ⋅  (2.25) 

 
on Z i Y  són la impedància serie i l’admitància paral·lel per unitat de longitud respectivament. 
D’aquesta manera la impedància del condensador de desacoblament MOS pot ésser calculada 

Figura 2.6. (a) Esquema d’un decap MOS de longitud L com a línia distribuïda,
(b) Representació equivalent d’(a), essent c’=2·c, r’=r/2, i passant a tenir una línia oberta de
longitud L/2. 

(a) 

(b) 
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com a: 
 

 0 coth
2IN
LZ Z γ = ⋅ ⋅ 

 
 (2.26) 

 
Per tant, és molt fàcil trobar la resistència i capacitat efectiva del decap, només cal prendre la 

part real i imaginària, respectivament, de ZIN  (
1' imag

IN

C
Zω

 
= −  ⋅ 

). Per a altes freqüències, 

tant la capacitat (C’) com la resistència efectiva dels condensadors de desacoblament 
disminueixen considerablement, ja que només la porció de canal més pròxima als extrems pot 
seguir els canvis de voltatge a la porta, i la major part del canal resta “aïllada”. Com a 
conseqüència d’això la capacitat efectiva de desacoblament dels decaps MOS disminueix com 

1/ f  per a freqüències altes (superiors a  fC) , tal i com prediu l’equació (2.26) [Rius i 

Meijer, 2004a, p.42]. 
 
 

2.4. Model emprat a les simulacions. 
 
Per tal de validar i contrastar els resultats obtinguts en els tres punts anteriors, es simulen els 
decaps MOS i es comparen els resultats obtinguts amb la teoria. La tecnologia que s’utilitza al 
llarg del projecte és la CMOS de 0,35 µm de la companyia AMS [austriamicrosystems, 
2003a]. Per a aquesta tecnologia AMS proporciona uns models per als MOS basats en 
BSIM3v3 (LEVEL=49) per a Hspice, els paràmetres dels quals es poden trobar a l’Annex C. 
Aquests models no inclouen l’efecte de les fuites a la porta, pel mateix motiu que no s’han 
considerat a l’hora de definir el model teòric en els punts anteriors. 
 
El model proporcionat per AMS és un model quasi-estàtic (QS) dels transistors, per tant s’han 
de fer unes modificacions per a poder obtenir un model no-quasi-estàtic (NQS), ja que a partir 
de certa freqüència la hipòtesi de que tot el canal respon instantàniament (model quasi-estàtic) 
no és vàlida, com s’ha vist en l’anterior punt. Per tal d’aconseguir un model NQS es 
divideixen els transistors en parts més petites, on pugui ésser vàlid el model quasi-estàtic 
[Tsividis, 1987, p. 275] [University of California, 1999, p. 5-3]. Una representació d’aquesta 
estratègia queda representada a la Figura 2.7., on rB és la resistència del cos (veure punt 2.2.). 
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Per tal d’aconseguir que el model NQS, format per diversos transistors en sèrie, es comporti 
correctament s’han de suprimir aquells paràmetres del model relacionats amb drenador i 
sortidor, ja que aquests no existeixen dins el canal d’un MOS. Els paràmetres posats a valor 0, 
o que hi han d’estar, es llisten a continuació amb una breu descripció [Avant! Corporation, 
2001, p. 840] [Liu, 2001, p. 162]: 
 

• CDSC: Capacitat d’acoblament canal-sortidor/drenador. 

• CDSCB: Body coefficient per a CDSC. 

• CDSCD: Sensibilitat de polarització del drenador per a CDSC. 

• CGBO: Capacitat de solapament porta-cos per unitat de longitud del canal. 

• CGDL: Capacitat de solapament entre la porta i la regió lleugerament dopada del sortidor. 

• CGDO: Capacitat de solapament per unitat de longitud del canal entre la zona de no 
difusió lateral del drenador i la porta. 

• CGSL: Capacitat de solapament entre la porta i la regió lleugerament dopada del sortidor. 

• CGSO: Capacitat de solapament per unitat de longitud del canal entre la zona de no 
difusió lateral del sortidor i la porta. 

• CJ: Capacitat de junta cos-sortidor/drenador. 

• CJSW: Capacitat de junta de les parets laterals cos-sortidor/drenador. 

• HDIF: Distància de la regió de baixa resistència des del contacte de sortidor o drenador 
fins a la zona lleugerament dopada. 

• LDIF: Distància de la regió lleugerament dopada des de la regió fortament dopada fins a 
la vora del transistor. 

• RD: Resistència del drenador. 

• RDC: Resistència addicional del drenador degut a la resistència de contacte. 

• RDSW: Resistència paràsita per unitat d’amplada de sortidor i drenador. 

• RS: Resistència del sortidor. 

• RSC: Resistència addicional del sortidor degut a la resistència de contacte. 

• RSH: Resistència per quadrat per a les difusions de drenador i sortidor. 
 
Així doncs, s’obté un model NQS connectant en sèrie N transistors que en total sumen la 
llargada del transistor que es vol simular. A més, d’aquesta manera es poden observar les 
tensions canal-porta dins del transistor, ja que es té una mena de transistor “a trossos”. 
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A l’Annex C també es poden trobar els paràmetres dels transistors una vegada posats a 0 els 
paràmetres llistats anteriorment. 

 
 
 
 

Figura 2.7. Decap NMOS i model NQS equivalent format per N transistors QS en sèrie. 
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3. OBTENCIÓ DELS PARÀMETRES r, c. 
3.1. Resistència per unitat de longitud del canal, r. 
 
Per tal d’obtenir la resistència del canal del transistor es realitza una simulació amb el model 
NQS descrit al punt 2.4., amb N transistors en sèrie. Es polaritzen els MOS adequadament 
(Vgs=+3,3V per als NMOS i Vgs=-3,3V per als PMOS [austriamicrosystems, 2003a, p. 6]), i 
s’imposa una diferència de tensió DC de 10mV entre drenador i sortidor (zona óhmica). Una 
representació de l’exposat anteriorment es troba a la Figura 3.1. 

  
Es realitzen simulacions per a transistors NMOS i PMOS de 5 fins a 160 µm de longitud 
efectiva i de dues amplades, 3 i 6 µm. Les magnituds efectives són una correcció que fa la 
simulació sobre les longituds i les amplades que s’entren al model com a paràmetres, i 
representen les “vertaderes” longituds i amplades dels canals, les que s’usen per a la simulació 
en relació amb la resistència del canal. 
 
A la Taula 3.1. s’exposen els resultats obtinguts de les simulacions. L, W representen els 
paràmetres que defineixen llargada i amplada en el model d’Hspice, mentre que Leff i Weff 
representen les longituds i amplades efectives del canal respectivament. Id és la intensitat que 
surt del drenador, N el nombre de transistors emprats per a construir el model NQS i r la 
resistència del canal per unitat de longitud (efectiva).  
 
El càlcul de la resistència per unitat de longitud del canal es realitza seguint la següent 
expressió (Vds=0,01 V): 
 

 ds

d eff

Vr
I L

=
⋅

 (3.1) 

Figura 3.1. Circuits per a l’obtenció del paràmetre r usant un model de transistor NQS. 
(a) Cas NMOS, (b) Cas PMOS. 
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S’observa com la resistència per unitat de longitud del canal augmenta lleugerament al 
disminuir la longitud efectiva, quan aquesta hauria d’ésser pràcticament constant. Això és 
degut a la modelització NQS que s’ha fet dels decaps, ja que un decap s’ha format a partir d’N 
transistors més petits en sèrie. Al ser els transistors elementals de canal curt es provoca una 
correcció a l’alça de la tensió llindar [Liu, 2001, p. 292], que és més alta com més curt sigui el 
canal dels transistors elementals. Aquesta correcció a l’alça de la tensió llindar provoca a la 
seva vegada una pujada d’r, com es pot veure en l’equació (2.9). De qualsevol manera, com la 

Taula 3.1. Longituds i amplades efectives, i resistència del canal per unitat de longitud dels
decaps MOS, simulats amb un model NQS que utilitza N transistors QS en sèrie. 

NMOS:

W=3 um
Leff [um] L [um] N Weff [um] Id [A] r [ohm/um]

4,95 3,85 11 2,84 2,19E-06 923,53
9,80 8,40 14 2,83 1,11E-06 920,81

19,50 18,00 15 2,83 5,64E-07 910,06
39,00 37,50 15 2,82 2,84E-07 902,54
79,50 78,00 15 2,82 1,40E-07 898,47
159,00 157,50 15 2,82 7,02E-08 896,30

W=6 um
Leff [um] L [um] N Weff [um] Id [A] r [ohm/um]

4,95 3,85 11 5,83 4,47E-06 452,05
9,80 8,40 14 5,82 2,27E-06 449,06

19,50 18,00 15 5,82 1,16E-06 442,47
39,00 37,50 15 5,82 5,85E-07 438,23
79,50 78,00 15 5,82 2,88E-07 436,15
159,00 157,50 15 5,82 1,45E-07 434,95

PMOS:

W=3 um
Leff [um] L [um] N Weff [um] Id [A] r [ohm/um]

4,93 3,50 10 2,94 6,49E-07 3130,37
9,64 7,50 15 2,94 3,29E-07 3157,19

20,15 18,00 15 2,93 1,57E-07 3161,79
39,65 37,50 15 2,93 8,03E-08 3141,59
80,15 78,00 15 2,93 3,99E-08 3127,16
159,60 157,50 15 2,93 2,01E-08 3121,91

W=6 um
Leff [um] L [um] N Weff [um] Id [A] r [ohm/um]

4,93 3,50 10 5,93 1,31E-06 1552,02
9,64 7,50 15 5,93 6,65E-07 1560,78

20,15 18,00 15 5,93 3,19E-07 1555,14
39,65 37,50 15 5,93 1,64E-07 1542,74
80,15 78,00 15 5,93 8,12E-08 1535,87
159,60 157,50 15 5,93 4,09E-08 1532,70
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variació percentual de les resistències per unitat de longitud és petita (menor del 4% en el 
pitjor dels casos) es menysprea aquest efecte. Si es volgués suprimir aquest fenomen de canals 
curts s’hauria de posar a zero la constant K1 del model d’Hspice [Liu, 2001, p. 265]. 
 
 

3.2. Capacitat per unitat de longitud, c. 
 
Per tal d’obtenir la capacitat de porta per unitat de longitud s’utilitza la formulació que usa el 
model basat en BSIM3v3 per a calcular les capacitats [Universitat de California, 1999,          
p. 4-3]. 

 
En primer lloc, s’empren unes longituds i unes amplades diferents a les eficaces, d’aquesta 
manera es defineixen la longitud i l’amplada actives: 
 

 2active effL L Lδ= − ⋅  (3.2) 

 

 2active effW W Wδ= − ⋅  (3.3) 

 
on L i W són els paràmetres de longitud i amplada que s’entren a l’Hspice. A més, δLeff i δWeff 
tenen per expressió: 
 

 eff Lln Lwn Lln Lwn

Llc Lwc LwlcL DLC
L L L W

δ = + + +
⋅

 (3.4) 

Paràmetre NMOS PMOS
DWC 9,403E-08 3,449E-08
DLC 3,000E-08 2,450E-08
LLC 0,000E+00 0,000E+00
LWC 0,000E+00 0,000E+00

LWLC 0,000E+00 0,000E+00
WLC 0,000E+00 0,000E+00
WWC -1,297E-14 1,894E-16

WWLC -9,411E-21 -1,981E-21
LLN 1,000E+00 1,000E+00
LWN 1,000E+00 1,000E+00
WWN 1,000E+00 1,040E+00
WLN 1,000E+00 1,000E+00

Taula 3.2. Paràmetres per al càlcul d’Lactive i Wactive. 
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 eff Wln Wwn Wln Wwn

Wlc Wwc WwlcW DWC
L L L W

δ = + + +
⋅

 (3.5) 

 
on els paràmetres que apareixen venen definits al model de transistor (Taula 3.2.). 

 

Taula 3.3. Longituds i amplades actives, capacitat de porta i capacitat de porta per unitat de
longitud activa dels decaps MOS. 

NMOS:
W=3 um

Lactive [um] L [um] N
Wactive 

[um] C [fF] c [fF/um]
3,79 3,85 11 2,82 48,56 12,81
8,34 8,40 14 2,82 106,83 12,81

17,94 18,00 15 2,82 229,76 12,81
37,44 37,50 15 2,82 479,46 12,81
77,94 78,00 15 2,82 998,09 12,81
157,44 157,50 15 2,82 2016,12 12,81

W=6 um

Lactive [um] L [um] N
Wactive 

[um] C [fF] c [fF/um]
3,79 3,85 11 5,82 100,09 26,41
8,34 8,40 14 5,82 220,24 26,41

17,94 18,00 15 5,82 473,73 26,41
37,44 37,50 15 5,82 988,65 26,41
77,94 78,00 15 5,82 2058,09 26,41
157,44 157,50 15 5,82 4157,35 26,41

PMOS:
W=3 um

Lactive [um] L [um] N
Wactive 

[um] C [fF] c [fF/um]
3,45 3,50 10 2,93 45,93 13,31
7,45 7,50 15 2,93 99,15 13,31

17,95 18,00 15 2,93 238,86 13,31
37,45 37,50 15 2,93 498,33 13,31
77,95 78,00 15 2,93 1037,22 13,31
157,45 157,50 15 2,93 2095,03 13,31

W=6 um

Lactive [um] L [um] N
Wactive 

[um] C [fF] c [fF/um]
3,45 3,50 10 5,93 92,93 26,93
7,45 7,50 15 5,93 200,63 26,93

17,95 18,00 15 5,93 483,36 26,93
37,45 37,50 15 5,93 1008,42 26,93
77,95 78,00 15 5,93 2098,94 26,93
157,45 157,50 15 5,93 4239,59 26,93
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Per al càlcul de la capacitat de porta  per unitat de longitud de canal s’usa, doncs, la següent 
expressió: 
 

 OX activec C W= ⋅  (3.6) 

 
on COX és la capacitat de porta per unitat d’àrea, que per a la tecnologia emprada té com a 
valor COX=4,54 fF/µm2 [austriamicrosystems, 2003a,  p. 16].  
 
Es realitza el càlcul de c per als mateixos transistors que s’ha calculat r en l’anterior punt. 
D’aquesta manera es coneixen els valors d’r i c per a un conjunt de 24 transistors de longituds 
i amplades diferents. Els resultats del càlcul de la capacitat de porta per unitat de longitud 
(activa) del canal es tabulen a la Taula 3.3. Aquesta taula conté, a més, la capacitat total de 
porta dels transistors C =c·Lactive. 
 
 

3.3. Freqüència de tall, fC. 
 
La freqüència de tall, fC, a partir de la qual la capacitat efectiva d’un decap MOS disminueix 
de manera considerable, es calcula emprant l’equació (2.20). La freqüència de tall depèn, 
doncs, d’r, c i de la longitud L del canal al quadrat. Com per al càlcul d’r i c s’han utilitzat 
dues longituds diferents, Leff i Lactive respectivament, la fórmula per a calcular la freqüència de 
tall esdevindrà: 
 

 2

4 4
C

eq eff active

f
r c L r c L Lπ π

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 (3.7) 

 
Es defineix d’aquesta manera una nova longitud equivalent del canal Leq, que correspondrà a 
la longitud que posseiran els canals dels transistors quan aquests s’incloguin en un circuit 
integrat. Anàlogament es defineix una amplada equivalent Weq. Per tant: 
 

 eq eff activeL L L= ⋅  (3.8) 

 

 eq eff activeW W W= ⋅  (3.9) 
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Les freqüències de tall per als transistors que s’ha calculat r i c queden tabulades a la Taula 
3.4. 

 
La freqüència de tall fC representa la màxima freqüència a la que poden treballar els 
condensadors de desacoblament aprofitant gran part de la capacitat efectiva que presenten a 
baixes freqüències. Per a freqüències superiors a  fC la capacitat efectiva dels decaps es 

degrada ràpidament com 1/ f . Recordar que la capacitat efectiva sèrie es pot calcular a 

NMOS:
W=3 um

Leq [um] Leff [um] Lactive [um] r [ohm/um] c [fF/um] fc [MHz]
4,33 4,95 3,79 923,53 12,81 5734,21
9,04 9,80 8,34 920,81 12,81 1320,61

18,70 19,50 17,94 910,06 12,81 312,27
38,21 39,00 37,44 902,54 12,81 75,44
78,72 79,50 77,94 898,47 12,81 17,86
158,22 159,00 157,44 896,30 12,81 4,43

W=6 um
Leq [um] Leff [um] Lactive [um] r [ohm/um] c [fF/um] fc [MHz]

4,33 4,95 3,79 452,05 26,41 5683,60
9,04 9,80 8,34 449,06 26,41 1313,48

18,70 19,50 17,94 442,47 26,41 311,50
38,21 39,00 37,44 438,23 26,41 75,35
78,72 79,50 77,94 436,15 26,41 17,84
158,22 159,00 157,44 434,95 26,41 4,43

PMOS:
W=3 um

Leq [um] Leff [um] Lactive [um] r [ohm/um] c [fF/um] fc [MHz]
4,12 4,93 3,45 3130,37 13,31 1797,79
8,47 9,64 7,45 3157,19 13,31 421,96

19,02 20,15 17,95 3161,79 13,31 83,69
38,53 39,65 37,45 3141,59 13,31 20,51
79,04 80,15 77,95 3127,16 13,31 4,90
158,52 159,60 157,45 3121,91 13,31 1,22

W=6 um
Leq [um] Leff [um] Lactive [um] r [ohm/um] c [fF/um] fc [MHz]

4,12 4,93 3,45 1552,02 26,93 1792,14
8,47 9,64 7,45 1560,78 26,93 421,83

19,02 20,15 17,95 1555,14 26,93 84,08
38,53 39,65 37,45 1542,74 26,93 20,64
79,04 80,15 77,95 1535,87 26,93 4,93
158,52 159,60 157,45 1532,70 26,93 1,23

Taula 3.4. Freqüència de tall i longitud del canal equivalent (Leq) per als decaps MOS. 
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partir de l’equació (2.26) com: 1' imag
IN

C
Zω

 
= −  ⋅ 

. 

 
Degut a què el comportament dels condensadors de desacoblament depèn a altes freqüències 
fortament de la longitud del canal, la freqüència de tall esdevé un paràmetre més important 
que el producte r·c. Efectivament, si dos decaps tenen el mateix producte r·c no implica que 
tinguin el mateix comportament, ja que la freqüència de tall serà més elevada per al que tingui 
un canal més curt, i per tant aquest decap podrà treballar aprofitant gran part de la capacitat 
efectiva (C’) que presenta a baixes freqüències fins a freqüències majors. S’evidencia, doncs, 
la importància de la longitud del canal en els decaps, que s’ha de tenir en compte per a predir 
el comportament a altes freqüències, d’aquesta manera, posseeixen dos freqüències de tall 
idèntiques dos decaps que tenen el producte R·C iguals, ja que ara si es té en compte la 
longitud del canal (R=r·Leff ; C=c·Lactive).   
 
En canvi l’efecte de l’amplada del canal és quasi nul en fC, ja que per a dos transistors de la 
mateixa tecnologia i de longitud de canal iguals, la diferència d’amplades no modifica el seu 
producte R·C. Això succeeix degut a que a l’augmentar l’amplada en un factor α, la 
resistència del canal queda modificada per un factor 1/α i la capacitat per un factor α. Així 
doncs el producte R·C es manté inalterat, i per tant, la freqüència de tall no varia. Aquest fet 
pot veure’s a la Taula 3.4., on les freqüències de tall són aproximadament idèntiques per als 
transistors d’igual llargada i amplades de 3 i 6 µm. Les petites discrepàncies es deuen al fet 
que r i c no són exactament lineals amb W. 
 
Així doncs, si es vol augmentar la capacitat efectiva d’un decap, el millor mètode és 
augmentar l’amplada. D’aquesta manera s’augmentarà la capacitat efectiva en la mateixa 
proporció (i se’n reduirà la resistència efectiva) a la vegada que no es degrada la freqüència de 
tall fC. Si el que s’augmenta és la longitud, fC disminueix quadràticament amb l’augment 
d’aquesta, i per tant, l’augment real en la capacitat efectiva del decap pot ésser molt minse si 
el decap ja treballava proper a fC. 
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4. VALIDACIÓ DE LES EXPRESSIONS TEÒRIQUES. 
 
Per tal de validar el model teòric dels condensadors de desacoblament que s’ha desenvolupat 
als punts 2.1., 2.2. i 2.3. d’aquest document es contrasten els resultats amb simulacions. Les 
simulacions es realitzen amb el model NQS dels decaps que es descriu en el punt 2.4. 
 
Per a observar la penetració dins del canal d’un senyal d’alterna, se simula el comportament 
dels decaps amb l’esquema  de la Figura 4.1. Les simulacions es fan per a tots els transistors 
per als quals es calcularen els paràmetres r i c al punt 3. d’aquest escrit. 

 
Per tal de trobar l’amplitud del voltatge d’alterna entre porta i canal ( vC(x,t) ) es mesura 
aquest en cada una de les interconnexions existents entre els N transistors en sèrie que formen 
el model NQS. D’aquesta manera s’obtenen N+1 punts al llarg del canal, que es representen 
per a diferents freqüències i acompanyats de la corba teòrica que proporciona l’equació 
(2.16).  
 
A la Figura 4.2. hi ha una mostra de les simulacions. Es representa el voltatge AC normalitzat 
porta-canal per als NMOS d’amplada W=3 µm i longituds de canal L=3,85 µm, L=8,40 µm i 
L=157,50 µm. Les corbes teòriques es representen mitjançant línies, i els resultats de les 
simulacions mitjançant boles i asteriscs. Es pot observar com les corbes teòriques presenten 
una gran concordància amb els valors extrets de les simulacions. Aquesta concordància es 
manté sempre que per als N transistors elementals el model QS sigui vàlid, quan deixa de ser-
ho el model de decap deixa de tenir validesa. És per aquest motiu que la màxima freqüència  
d’excitació que es representa a les figures no és sempre la mateixa, doncs només es 
representen freqüències menors que la freqüència de tall (fC) dels N transistors elementals. 

Figura 4.1. Circuit per al càlcul de la penetració de la tensió alterna d’excitació.  
(a) Per a un decap NMOS, (b) Per a un decap PMOS. 
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Figura 4.2.
Penetració d’un
senyal d’alterna
dins del canal d’un
decap NMOS. Les
dades obtingudes
mitjançant 
simulació es
representen amb
boles i asteriscs, i
les corbes
teòriques amb una
línia contínua del
mateix color. 
Els decaps  NMOS
representats són
d’amplada 3µm i
longituds:  
 
(a) L=3,85 µm, 
(b) L=8,40 µm, 
(c) L= 157,50 µm. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Es pot observar com, efectivament, a l’augmentar la freqüència de l’excitació per sobre de la 
freqüència de tall del decap (Taula 3.4.), disminueix la penetració del senyal sinusoïdal dins 
del canal, i com aquest fet es produeix a menors freqüències com més gran és la longitud del 
canal, tal i com prediu l’equació (3.7). 
 
Les corbes de la penetració dins del canal d’una tensió alterna d’excitació per a tots els decaps 
simulats es poden trobar a l’Annex D. 
 
També se simula el potencial d’alterna al que queda el punt mig del canal quan es realitza la 
mateixa experiència anterior (Figura 4.1.). Aquestes corbes seran de gran utilitat, ja que seran 
les que es podran comparar amb els resultats experimentals que es podran extreure de la part 
principal del circuit integrat que es dissenyarà posteriorment en aquest document. 

 
A la Figura 4.3. es mostra el voltatge AC normalitzat al que queda el punt mig del decap en 
funció de la freqüència del senyal d’alterna. Com en l’anterior cas, es pot observar una bona 
concordància entre els resultats obtinguts de la simulació que empra el model NQS amb N 
transistors QS en sèrie, descrit al punt 2.4., i els teòrics, obtinguts de l’equació (2.23). 

Figura 4.3. Voltatge AC normalitzat del punt mig d’un decap PMOS d’amplada 6 µm i
longituds 37,50; 78,00 i 157,50 µm. Teoria segons l’equació (2.23) i simulació emprant el
model NQS descrit al punt 2.4. 
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S’observa, a més, una característica que no presenta un model amb paràmetres concentrats 
dels decaps, que el potencial d’alterna al que queda el punt mig del decap arriba a ésser 
superior al d’excitació, per a després passar a tenir la mateixa magnitud. 
 
Les corbes per a tots els decaps simulats es poden trobar a l’Annex D, acompanyades amb una 
corba addicional que representa el comportament esperat per als decaps que s’inclourien a 
l’IC que es dissenya posteriorment 
 
Una vegada es tenen caracteritzats els decaps teòricament, i s’han contrastat els resultats 
mitjançant simulacions, arriba l’hora de dissenyar un circuit integrat amb el qual poder 
realitzar mesures. D’aquesta manera es comprovarà definitivament si els models teòrics i els 
emprats en les simulacions són prou vàlids. 
 
En els següents punts d’aquest document, doncs, es realitzarà el disseny d’un circuit integrat 
amb l’objectiu abans esmentat. 
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5. DISSENY D’UN CIRCUIT INTEGRAT PER A L’ESTUDI 
DELS CONDENSADORS DE DESACOBLAMENT. 

5.1. Restriccions del disseny. 
 
Per a la realització d’un circuit integrat que permeti l’estudi dels condensadors de 
desacoblament es disposa d’un espai limitat, 10 mm2 a compartir entre aquest projecte i dos 
més. 
 
L’altra limitació important és la instrumentació que té a disposició el departament 
d’Enginyeria Electrònica de l’E.T.S.E.I.B. (U.P.C.), on s’han de realitzar les experiències. Al 
no estar-se segur de tenir accés a la instrumentació necessària per a poder realitzar mesures 
accedint directament als condensadors de desacoblament, s’idearà un sistema de mesura 
indirecta. Aquest sistema de mesura permetrà realitzar les experiències prenent dades dels 
pins de l’IC. També es reservarà un lloc de l’integrat, el més gran possible, per a poder 
realitzar mesures directament sobre els decaps si s’aconsegueix accés a la instrumentació 
necessària. 
 
També degut a la instrumentació que es posseeix es dissenya el circuit de mesura indirecta per 
a què aquest funcioni correctament fins a 20 MHz. 
 
Lògicament, cap de les restriccions esmentades anteriorment existirien si es posseïssin 
recursos il·limitats, però la situació és un altre, i la possibilitat d’obtenir recursos per adquirir 
nou material o tenir-ne accés a millor són molt reduïdes. 
 
L’estratègia a seguir per tal de dissenyar un sistema de mesures indirectes aprofitarà la 
simetria dels condensadors de desacoblament (Figures 4.1. i  4.2.). Es mesurarà el potencial 
d’alterna al que queda el drenador d’un decap excitat entre porta i sortidor. Aquest voltatge, 
degut a la simetria, es correspon amb el que presenta el punt mig d’un decap de doble 
longitud excitat per ambdós costats, drenador i sortidor. 
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5.2. Circuit de mesura indirecta per als decaps NMOS. 
 
Per tal de poder contrastar les dades obtingudes teòricament i mitjançant simulacions es 
proposa construir un circuit basat en el que es mostra a la Figura 5.1. El decap de canal n es 
polaritza correctament (Vgs=+3,3 V) i s’excita amb un senyal d’alterna de 300 mV d’amplitud. 
La tensió al drenador es correspon amb la que hi ha al punt mig d’un decap de doble longitud 
excitat per ambdós costats, com el de la Figura 2.1.(a), amb drenador i sortidor curtcircuitats.  

 
Es pretén comparar decap_out amb un senyal de referència vref per així tenir un senyal digital 
comp_out que es pugui multiplexar sense problemes de pertorbar el senyal. Per a poder 
comparar aquest senyal, decap_out, amb un senyal de referència s’ha primer d’elevar la seva 
component de contínua, que és zero. Si no es realitzés el canvi de nivell de la tensió contínua, 
a l’afegir la component d’alterna es sortiria del rang de tensions que accepta el comparador, ja 
que aquest està alimentat entre 3,3 i 0 V. Per a realitzar aquest canvi de nivell s’utilitza un 
transistor PMOS, PMOS_ls, pel qual es fa passar una intensitat contínua constant, i_amp. A 
més, les variacions de tensió al punt decap_out provoquen un canvi en la resistència del canal 
del transistor PMOS_ls, que a la seva vegada provoca un canvi en la tensió comp_in, a l’ésser 
i_amp constant.  
 
 

Figura 5.1. Circuit que permet mesurar l’amplitud del voltatge a la sortida d’un decap de 
canal n mitjançant un canvi de nivell i la comparació amb un senyal de referència. 
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A baixes freqüències el punt decap_out resta a 0 V i no presenta component alterna de tensió, 
però a mesura que la freqüència d’excitació augmenta apareix una component d’alterna a  
decap_out, tal i com es mostra a la Figura 4.3. Quan la tensió instantània al punt decap_out 
puja, augmenta la resistència del canal de PMOS_ls, i per tant també augmenta la tensió a 
comp_in, degut a la font de corrent constant. Així doncs, es té un canviador de nivell de la 
component contínua de la tensió i una amplificació del senyal d’alterna. 
 
La tensió de contínua que es desitja per al punt comp_in és d’1,55 V, per tal d’aconseguir 
aquest fet s’escolleix una mida de transistor PMOS_ls el més petita possible per tal de 
pertorbar el mínim el senyal decap_out, mantenint però i_amp per sota dels 200 µA. 
 
Es tria, doncs, una combinació de paràmetres que satisfan les especificacions anteriors. El 
transistor PMOS_ls té una longitud L=0,35 µm i una amplada W=10 µm. Amb la qual cosa es 
requereix un corrent i_amp=191 µA. 
 
Per a la realització del circuit s’empren dos cel·les analògiques que proporciona AMS, la 
cel·la COMP que correspon a un comparador, i la cel·la BBIAS, que proporciona una corrent 
constant i estable de 10,5 µA. El símbol d’aquestes cel·les es pot observar a la Figura 5.2. (a) i 
(b) respectivament. Les fulles de característiques d’aquests dispositius poden trobar-se a 
l’Annex E. 

La cel·la COMP s’alimenta pels pins VDDA, que es connecta al voltatge positiu 
d’alimentació analògic del circuit vdd_ana, i VSSA, que es connecta al voltatge negatiu 

Figura 5.2. (a) Símbol de la cel·la COMP, (b) Símbol de la cel·la BBIAS. 

(a) (b) 



Anàlisi dels condensadors de desacoblament on-chip i disseny d’un circuit integrat per al seu estudi 

 

Pàgina 40 

d’alimentació analògic del circuit gnd_ana. La cel·la presenta, a més, un pin IBIAS per on 
s’ha de subministrar un corrent constant de 10,5 µA (procedent de BBIAS), i dels pins PD i 
XPD que habiliten el comparador quan estan connectats a 0 i +3,3 V procedents d’un pad 
digital respectivament. El pin OUT romandrà a 0 o +3,3 V en funció de les entrades INP i 
INN. 
 
La cel·la BBIAS proporciona un corrent constant i estable de 10,5 µA pel pin BBIAS quan 
s’habilita la cel·la connectant a 0 V digitals el pin PD i quan s’alimenta correctament amb les 
dues tensions analògiques vdd_ana i gnd_ana. 
 
Degut a la grandària de la cel·la BBIAS (110 x 172 µm2) s’aprofita una cel·la BBIAS per a 
proporcionar el corrent necessari tant al comparador com al transistor PMOS_ls del circuit 
acondicionador de senyal de a dos decaps de canal n. Per tal de fer-ho es construeixen uns 
miralls de corrent a partir del corrent que proporciona la cel·la BBIAS. 
 
Un mirall de corrent està basat en el principi de què si els potencials porta-sortidor de dos 
transistors MOS d’igual longitud de canal són iguals, llavors el corrent que passa pels seus 
canals és aproximadament [Allen i Holberg, 2002, p. 134]: 
 

 O O

I I

i W
i W

 (5.1) 

 
El fet que sigui una aproximació fa que per a obtenir uns resultats acurats en els corrents 
s’hagi seguit el procediment consistent en aplicar primerament l’equació (5.1), mirar el 
corrent que s’obté realment, i corregir l’amplitud del canal WO de forma lineal amb el corrent 
obtingut. Si es vol obtenir un corrent IO=I a partir d’un corrent II, primer es calcula 
WO

0=I·WI/II, posteriorment es simula el circuit i es veu quin és el valor IO
1 obtingut realment, 

si aquest no és el desitjat es torna a calcular l’amplada com WO
1= WO

0·I/IO
1, i es repeteix el 

procediment fins a aconseguir per a IO el valor desitjat. Amb dos o tres correccions màxim 
s’arriba al valor de corrent exacte que es desitja. 
 
A la figura 5.3. es mostra el circuit emprat per a proporcionar 10,5 µA i 191 µA a dos circuits 
de mesura dels decaps NMOS. Les entrades del circuit són el senyal pd que ha de valer 0 
lògic per a habilitar BBIAS i les tensions analògiques d’alimentació de l’integrat vdd_ana i 
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gnd_ana. Els 10,5 µA que proporciona BBIAS passen per MN0, i al tenir MN1 la mateixa 
amplada de canal (i longitud) circulen també 10,5 µA pel seu canal, que per tant circulen per 
MP0. Al ésser l’amplada d’MP1 i MP3 la mateixa que MP0 passen pel canal d’aquests també 
10,5 µA, que es proporcionen als comparadors a través de les sortides i_comp1 i i_comp2, que 
van a dos cel·les COMP per a realitzar mesures en dos decaps. L’amplada d’MP2 i MP4 és tal 
que per ells hi circulen 191 µA, que van a dos transistors PMOS_ls a través de los sortides 
i_amp1 i i_amp2. 

 
El circuit que acondiciona el senyal decap_out es representa a la Figura 5.4. Té com a 
entrades les tensions d’alimentació analògiques vdd_ana i gnd_ana; les habilitadores de les 
cel·les BBIAS i COMP, pd=0 lògic i xpd=1 lògic; la tensió de referència vref i el drenador de 
dos decaps de canal n, decap_out1 i decap_out2. A la sortida s’obtenen dos senyals digitals, 
comp_out1 i comp_out2, que prenen com a valor 1 lògic quan decap_out>vref. 
 
La quantitat de pads està limitada, com més pads es posen menys espai hi ha per a la 
circuiteria interior, ja que l’àrea total màxima és de 10 mm2. Per tant, no es poden tenir tantes 
sortides com decaps a assajar, que en total seran 16 amb aquest sistema (entre NMOS i 
PMOS). Així doncs, es multiplexa la sortida dels comparadors. Per a multiplexar la sortida 
s’empren dos nivells de multiplexors MUX41, cel·la d’AMS consistent en un multiplexor de 
4 a 1, amb entrades A, B, C, D, sortida X i senyals de selecció S0 i S1 (fulla de 

Figura 5.3. Circuit que proporciona els corrents necessaris per al funcionament de dos
circuits de mesura indirecta dels decaps de canal n. 



Anàlisi dels condensadors de desacoblament on-chip i disseny d’un circuit integrat per al seu estudi 

 

Pàgina 42 

característiques a l’Annex E). 

 
 
 

Figura 5.4. Circuit acondicionador dels senyals que presenten els drenadors de dos
decaps n.  
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A la Figura 5.5. es mostra un esquema del circuit complet per a l’obtenció de mesures de dos 
decaps de canal n, incloent-hi els pads i l’encapsulat. L’encapsulat es representa com una 
capsa negra, però en el punt 7. d’aquest document es tractarà aquest amb més profunditat. 

 
Per a poder realitzar les mesures es necessiten definir primerament els senyals de selecció S0, 
S1, S2 i S3, ja que en total s’assajaran 16 MOS. Per als senyals de selecció s’usa el pad ICP, 
que és un pad d’entrada digital que proporcion AMS (les fulles de característiques de tots els 
pads emprats en el disseny d’aquest integrat poden trobar-se a l’Annex E). La sortida del 
multiplexor va, a través d’un buffer de sortida digital (BU4P), a la sortida mux_out de 
l’encapsulat. Aquesta és la sortida que es podrà observar quan es realitzin experiències amb 
aquest muntatge. 
 
Les entrades dels decaps n porten uns pads d’entrada/sortida analògics amb unes proteccions 
d’ESD (descàrrega electrostàtica) de 50 Ω, APRIO50P. Es tria un valor petit de la resistència 
del pad analògic per a pertorbar el mínim possible el comportament dels decaps. Amb aquest 
pad la pertorbació produïda és imperceptible. Les entrades als decaps es codifiquen 
in_NLxWx, on la N significa canal n, la primera x una aproximació en nombres rodons de la 

Figura 5.5. Esquema del circuit complet per a la mesura indirecta dels decaps de canal n. A
la figura s’hi representen dos decaps NMOS, decap_n1 i decap_n2, i els senyals necessaris
per a realitzar les mesures. 
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longitud del canal, i la segona x una aproximació en nombres rodons de l’amplada del canal. 
L’entrada del senyal de referència, vref, porta un pad analògic amb una protecció ESD d’1K5 
(APRIO1K5P), ja que aquest senyal de contínua va directament a la porta de transistors MOS, 
i per tant el consum de corrent, i la caiguda de tensió, són pràcticament nuls. A més, vref està 
connectat pràcticament a tota la circuiteria, i per tant una descàrrega danyosa en aquest pin 
provocaria la destrucció de tota la part de mesures indirectes sobre els MOS. 
 
Per al funcionament del circuit s’han de connectar 0 i 1 lògics (0 i +3,3 V) a les entrades 
digitals (amb pads ICP) pd i xpd respectivament. 
 
A l’entrada del decap seleccionat amb els multiplexors s’hi posa una tensió de +3,3 V de 
contínua (polarització) més una tensió alterna de 300 mV d’amplada (excitació) respecte al 
terra  gnd_ana. A l’entrada vref es connecta la tensió de referència amb la que es compara 
comp_in. 
 
Lògicament els pins pd, xpd, vref, vdd_ana i gnd_ana són compartits per tota la resta del 
circuit integrat.  
 
A la Figura 5.6. es representen els potencials dels punts significatius en el funcionament del 
circuit desenvolupat en aquest punt. En concret es representa el comportament d’un decap n 
de longitud 80 µm i amplada 3µm, el drenador del qual presenta un voltatge corresponent al 
punt mig d’un decap de doble longitud excitat per ambdós costats, amb drenador i sortidor 
curtcircuitats. El transitori es realitza a 20 MHz, la màxima freqüència per a la qual es 
dissenya el circuit. S’observa com l’excitació del decap (in_NL80W3) provoca una tensió 
d’alterna al seu drenador, decap_out, que es transforma mitjançant el canviador de nivell en el 
senyal comp_in, que es compara amb vref per a donar el senyal de sortida mux_out.  
 
En la resposta freqüencial que es mostra a la Figura 5.6.(b) es pot observar com el guany 
introduït pel canviador de nivell és menor que u. En concret el guany és 0,85; del guany i de 
l’error que aquest presenta a l’augmentar la freqüència se’n parla al punt 6.2.1., on ja s’ha 
dissenyat el layout, i per tant es coneixen tots els elements paràsits del circuit. 
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Figura 5.6. Voltatges dels punts significatius del circuit per a la mesura indirecta dels
decaps NMOS. Cas Llayout=79,10 µm, Wlayout=2,80 µm. Es representa l’excitació entre
porta i sortidor, in_NL80W3, el drenador del decap, decap_out, l’entrada del comparador,
comp_in, el senyal de referència, vref, i el resultat de la comparació a la sortida de
l’integrat, mux_out. (a) Transitori amb una excitació a 20 MHz, (b) Resposta freqüencial. 

(a) 

(b) 
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5.3. Circuit de mesura indirecta per als decaps PMOS. 
 
Es segueix la mateixa idea que en el cas NMOS, només que adaptant el circuit als decaps de 
canal p. A la Figura 5.7. es mostra la idea del circuit. Com en el cas NMOS es polaritza el 
decap de canal p de forma adequada i s’excita amb una tensió sinusoïdal de 300 mV. La 
sortida del decap, decap_out, presenta una tensió contínua de +3,3 V més una tensió alterna 
funció de la freqüència. Igual que anteriorment s’ha de canviar el nivell de contínua a un valor 
que accepti l’entrada del comparador. Com en el cas n es dissenya el transistor NMOS_ls i la 
font de corrent i_amp per a aconseguir un nivell de contínua d’1,55 V a comp_in quan el 
decap resta només polaritzat. 

 
Com en el cas dels decaps n es vol que el transistor NMOS_ls sigui el més petit possible i que 
el corrent subministrat per i_amp no superi els 200 µA; seguint aquests criteris    
LNMOS_ls=0,35 µm, WNMOS_ls=1,90 µm, i i_amp=199 µA. El funcionament del circuit és anàleg 
al cas NMOS, i també s’aprofita una cel·la BBIAS per a subministrar el corrent necessari per 
al funcionament de dos circuits de mesura dels decaps PMOS. 
 
A la Figura 5.8. es mostra com a partir de miralls de corrent es proporcionen al circuit els 
corrents de 10,5 i 199 µA requerits per al seu funcionament. De la cel·la BBIAS en surt un 
corrent de 10,5 µA, que passa per MN0, i al tenir MN0 i MN1 la mateixa amplada, passa 
també per MN1, i per tant per MP0. Al tenir MP1 i MP4 la mateixa amplada que MP0, a 

Figura 5.7. Circuit que permet mesurar l’amplitud del voltatge a la sortida d’un decap de 
canal p mitjançant un canvi de nivell i la comparació amb un senyal de referència. 
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través d’ells també hi passen 10,5 µA, que van a subministrar el corrent que necessiten dos 
comparadors per al seu funcionament. Per MP3 hi passa aproximadament 15 vegades més 
corrent corrent que per MP0, al tenir MP3 15 vegades l’amplada d’MP0, aquest corrent a la 
seva vegada passa per MN4. MN3 i MN5 tenen les amplades tal que per ells hi circulen      
199 µA, d’aquesta manera es tenen les dues fonts de corrent necessàries per a dos circuits de 
mesura dels decaps PMOS. 

 
El circuit que acondiciona el senyal decap_out es representa a la Figura 5.9. Té com a 
entrades les tensions d’alimentació analògiques vdd_ana i gnd_ana; les habilitadores de les 
cel·les BBIAS i COMP, pd=0 lògic i xpd=1 lògic; la tensió de referència vref i els drenadors 
de dos decaps de canal p, decap_out1 i decap_out2. A la sortida s’obtenen dos senyals 
digitals, comp_out1 i comp_out2, que prenen com a valor 1 lògic quan decap_out>vref. 
 
A la Figura 5.10. es mostra un esquema del circuit complet per a l’obtenció de mesures de dos 
decaps de canal p, incloent-hi els pads i l’encapsulat. La sortida dels comparadors es porta 
també a multiplexors, com en el cas NMOS, de fet el sistema de multiplexors és compartit. En 
el cas p apareixen els senyals in_PLxWx, que posseeixen el mateix significat que els 
equivalents en els NMOS, només que en aquest cas la P indica que es tracta d’un decap de 
canal p. 
 

Figura 5.8. Circuit que proporciona els corrents necessaris per al funcionament de dos
circuits de mesura indirecta dels decaps de canal p. 
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La única diferència, vista des de fora, en el funcionament del circuit recau en el fet que a les 
entrades dels decaps, in_PLxWx, s’hi connecten 300 mV d’alterna sobre 0 volts de contínua, 
per a polaritzar els transistors correctament. 
 

Figura 5.9. Circuit acondicionador dels senyals que presenten els drenadors de dos
decaps PMOS.  
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A la Figura 5.11. es mostren els potencials dels punts significatius del circuit. En concret es 
representa el comportament  d’un decap PMOS de longitud 80 µm i amplada 3µm, el 
drenador del qual presenta un voltatge que es correspon amb el del punt mig d’un decap de 
doble longitud excitat per ambdós costats, amb drenador i sortidor curtcircuitats. El transitori 
es realitza a 20 MHz, la màxima freqüència per a la qual es dissenya el circuit. S’observa com 
l’excitació del decap (in_PL80W3) provoca una tensió d’alterna al seu drenador sobre 3,3 V 
de contínua, decap_out, que es transforma mitjançant el canviador de nivell en el senyal 
comp_in, que es compara amb vref per a donar el senyal de sortida mux_out.  
 
En la resposta freqüencial que es mostra a la Figura 5.11.(b) es pot observar que el guany 
introduït pel canviador de nivell és menor que u. En concret el guany és 0,84; del guany i de 
l’error que aquest presenta a l’augmentar la freqüència se’n parla al punt 6.2.2., on ja s’ha 
dissenyat el layout, i per tant es coneixen tots els elements paràsits del circuit. 
 
 
 

Figura 5.10. Esquema del circuit complet per a la mesura indirecta sobre els decaps de
canal p. A la figura s’hi representen dos decaps PMOS, decap_p1 i decap_p2, i els senyals
necessaris per a realitzar les mesures. 
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(a) 

(b) 

Figura 5.11. Voltatges dels punts significatius del circuit per a la mesura indirecta dels
decaps PMOS. Cas Llayout=79,25 µm, Wlayout=2,95 µm. Es representa l’excitació entre
porta i sortidor, in_PL80W3, el drenador del decap, decap_out, l’entrada del comparador,
comp_in, el senyal de referència, vref, i el resultat de la comparació a la sortida de
l’integrat, mux_out. (a) Transitori amb una excitació a 20 MHz, (b) Resposta freqüencial. 



Disseny d’un circuit integrat per a l’estudi dels condensadors de desacoblament 

 

Pàgina 51 

5.4. Condensadors de desacoblament connectats directament a pads. 
 
Com amb els circuits ideats en els punts 5.2. i 5.3. no es poden extreure els paràmetres r i c, 
es reserven alguns pads per a connectar-hi directament uns decaps amb aquest propòsit. A la 
Figura 5.12. es mostra el connexionat que tenen aquests transistors. 

 
Els sortidors i terminals de cos dels transistors es connecten a vdd_ana i gnd_ana segons si 
són PMOS o NMOS. Aquests terminals d’alimentació són els comuns per a tot el circuit. La 
codificació dels pins és g ó d segons el pin accedeixi a la porta o al drenador, P ó N segons es 
tracti d’un PMOS o un NMOS, a la primera x hi va la longitud del canal arrodonida, i a la 
segona x l’amplada del canal arrodonida. 
 
Per a la porta s’escolleix un pad amb una resistència d’1K5 Ω, ja que aquest va directament a 
una porta, i no es preveu introduir senyals de gran freqüència. Al drenador s’escolleix un pad 
amb resistència en sèrie de 50 Ω, per a distorsionar poc la resistència del canal, que és de 
milers d’ohms. Tanmateix, els pads introdueixen poc error i es coneixen les seves 
característiques. 

Figura 5.12. Esquema dels decaps NMOS i PMOS directament connectats a pads. 
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5.5. Mesura directa sobre els condensadors de desacoblament. 
 
El circuit integrat també conté una part destinada a realitzar mesures directament sobre els 
decaps. Aquestes es realitzarien amb sondes de radiofreqüència per tal de mesurar la 
impedància dels transistors en funció de la freqüència. Però el dubte de si es podrà comptar 
amb la instrumentació necessària ha ocasionat que es dissenyin els circuits dels punts 5.2., 
5.3. i 5.4., amb els que es poden realitzar mesures amb una instrumentació molt més modesta, 
i de la que disposa el departament d’Enginyeria Electrònica de l’E.T.S.E.I.B. 
 
Les sondes de radiofreqüència tenen tres puntes GSG, ground-signal-ground. Per a poder 
realitzar les mesures es munta el dispositiu de la Figura 5.13.  

 
En el cas dels transistors NMOS la sonda de radiofreqüència proporciona per la seva punta de 

senyal S  una tensió contínua de +3,3 V per a polaritzar correctament el decap, més una 

excitació d’alterna que permet mesurar la impedància d’aquests. El substrat s’ha de polaritzar 
correctament, per aquest motiu es fa una connexió a substrat que es connecta al pin de terra 
digital de l’integrat, gnd_dig. Aquest es connectarà als 0 V de la màquina d’assaig, amb la 
precaució de no tenir connectat cap altre pin de l’IC. 

Figura 5.13. Disposició dels decaps per a realitzar mesures directament sobre ells amb 
sondes de radiofreqüència. 
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En el cas dels transistors PMOS la sonda de radiofreqüència proporciona per la seva punta de 

senyal S  una tensió contínua de -3,3 V per a polaritzar correctament el decap, més una 

excitació d’alterna que permet mesurar la impedància d’aquests. El substrat s’ha de polaritzar 
correctament, per aquest motiu es fa una connexió a substrat que es connecta al pin de terra 
digital de l’integrat, gnd_dig. Aquest es connectarà a –3,3 V respecte del terra de la màquina 
d’assaig, amb la precaució de no tenir connectat cap altre pin de l’IC. 
 
Al realitzar els assajos, la sonda de radiofreqüència farà contacte sobre uns pads simples 
(sense proteccions), per a poder caracteritzar aquests pads i les connexions que porten fins als 
decaps es deixen un conjunt representatiu de blocs sense transistor. 
 
 

5.6. Contingut del circuit integrat. 
 
Per a la mesura indirecta dels condensadors de desacoblament, emprant la circuiteria descrita 
als punts 5.2. i 5.3., s’inclouen al circuit catorze condensadors de desacoblament, sis de canal 
n i vuit de canal p. A més, es reserven dos pins de l’integrat per a fer un test del circuit 
acondicionador de senyal, un pin per al circuit acondicionador de senyal dels decaps NMOS i 
un per als PMOS. Els condensadors de desacoblament que s’inclouen són els equivalents als 
estudiats als punts 3.1., 3.2. i 3.3., i per als quals en aquests punts s’han obtingut els 
paràmetres r, c i fC; i s’ha comparat la resposta teòrica amb simulacions al punt 4. i a l’Annex 
D. D’aquesta manera es podran contrastar els resultats experimentals amb els obtinguts en 
aquest projecte. 
 
Per a què els decaps inclosos a l’IC siguin equivalents als estudiats en apartats anteriors, 
aquests han d’ésser de la meitat de longitud, ja que el circuit de mesura indirecta aprofita la 
simetria que presenten els decaps per a calcular el voltatge del punt mig d’un decap a través 
del voltatge del drenador d’un de longitud meitat excitat només per un extrem. Així doncs, la 
longitud de canal que presenten els decaps a l’integrat, Llayout, és la meitat que la longitud 
equivalent que es defineix en l’equació (3.8) i es tabula per als decaps estudiats a la Taula 3.4.  
 

 
2
eq

layout

L
L =  (5.2) 
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La longitud dels decaps inclosos, però, no pot ésser qualsevol nombre decimal, així doncs, 
s’arrodoneix Llayout a les 0,05 µm més pròximes. L’amplada dels decaps també s’arrodoneix 
de la mateixa manera a partir de l’amplada equivalent definida a l’equació (3.9). 
 
Els decaps inclosos es tabulen a la Taula 5.1., com ja s’ha dit, són els equivalents als inclosos 
a la Taula 3.4., on hi apareix la longitud equivalent Leq, i l’amplada és fàcilment interpretable, 
ja que només n’hi ha dues, W=3 i W=6 µm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NMOS
Nom del pin Llayout [um] Leq [um] Wlayout [um] Weq [um]
in_NL20W3 19,10 38,21 2,80 2,82
in_NL20W6 19,10 38,21 5,80 5,82
in_NL40W3 39,35 78,72 2,80 2,82
in_NL40W6 39,35 78,72 5,80 5,82
in_NL80W3 79,10 158,22 2,80 2,82
in_NL80W6 79,10 158,22 5,80 5,82

PMOS
Nom del pin Llayout [um] Leq [um] Wlayout [um] Weq [um]
in_PL10W3 9,50 19,02 2,95 2,93
in_PL10W6 9,50 19,02 5,95 5,93
in_PL20W3 19,25 38,53 2,95 2,93
in_PL20W6 19,25 38,53 5,95 5,93
in_PL40W3 39,50 79,04 2,95 2,93
in_PL40W6 39,50 79,04 5,95 5,93
in_PL80W3 79,25 158,52 2,95 2,93
in_PL80W6 79,25 158,52 5,95 5,93

Taula 5.1. Decaps inclosos al circuit integrat. 

NMOS
Decap Nom del pin terminal Llayout [um] Wlayout [um]

NL80W3 g_NL80W3 porta 79,10 2,80
d_NL80W3 drenador

NL80W6 g_NL80W6 porta 79,10 5,80
d_NL80W6 drenador

PMOS
Decap Nom del pin terminal Llayout [um] Wlayout [um]

PL80W3 g_PL80W3 porta 79,25 2,95
d_PL80W3 drenador

PL80W6 g_PL80W6 porta 79,25 5,95
d_PL80W6 drenador

Taula 5.2. Decaps connectats directament a pads inclosos a l’IC. 
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Com a condensadors de desacoblament connectats directament a pads per a la mesura dels 
paràmetres r i c s’inclouen quatre decaps, dos de canal n i dos de canal p. Els transistors 
inclosos es tabulen a la Taula 5.2., de fet tenen les mateixes mides que els quatre decaps més 
grans de la Taula 5.1. Això sí, en aquest cas no pretenen representar un decap de doble 
llargada, sinó simplement servir per a poder extreure els paràmetres de resistència i capacitat 
per unitat de longitud. 

 
Respecte als decaps inclosos per a realitzar-hi mesures directament sobre ells mitjançant 
sondes de radiofreqüència s’inclouen a l’integrat els transistors tabulats a la Taula 5.3. La 
taula conté, a més, les referències corresponents a les posicions on no hi ha decap, i que 

Referència Descripció Llayout [um] Wlayout [um]
RF1 RF_NL80W3 79,10 2,80
RF2 RF_NL80W6 79,10 5,80
RF3 RF_PL80W3 79,25 2,95
RF4 RF_PL80W6 79,25 5,95
RF5 RF_NL40W3 39,35 2,80
RF6 RF_NL40W6 39,35 5,80
RF7 RF_PL40W3 39,50 2,95
RF8 RF_PL40W6 39,50 5,95
RF9 RF_NL20W3 19,10 2,90

RF10 RF_NL20W6 19,10 5,80
RF11 r_c_PL5W3 4,25 2,95
RF12 r_c_PL20W6 19,25 5,95
RF13 r_c_NL5W3 4,50 2,80
RF14 Prova_L80 -- --
RF15 Prova_L40 -- --
RF16 Prova_L20 -- --
RF17 Prova_L10 -- --
RF18 Prova_L5 -- --
RF19 r_c_NL10W6 9,35 5,80
RF20 r_c_NL40W6 39,35 5,80
RF21 RF_PL20W3 19,25 2,95
RF22 RF_PL20W6 19,25 5,95
RF23 RF_NL10W3 9,35 2,80
RF24 RF_NL10W6 9,35 5,80
RF25 RF_PL10W3 9,50 2,95
RF26 RF_PL10W6 9,50 5,95
RF27 RF_NL5W3 4,50 2,85
RF28 RF_NL5W6 4,50 5,80
RF29 RF_PL5W3 4,25 2,95
RF30 RF_PL5W6 4,25 5,95

Taula 5.3. Decaps inclosos a l’IC per a l’assaig directe sobre ells. A la descripció, RF indica
que són decaps per fer l’assaig de radiofreqüència, r_c que s’empren per a mesurar els
paràmetres r i c, i Prova que el bloc serveix per a caracteritzar l’entorn dels decaps de
longitud L. 
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serveixen per a caracteritzar l’entorn d’aquests. 
 
A la Figura 5.14. es mostra un esquema del circuit integrat, on hi apareixen alguns pins dels 
quals encara no se n’ha dit res. És un d’aquests casos el pin in_N_prova, que serveix per a 
tenir accés directe al canviador de nivell, i poder així testejar el circuit acondicionador de 
senyal dels decaps NMOS. El pin in_P_prova té la funció anàloga per al circuit dels decaps 
de canal p. 
 
També hi apareixen uns pins d’alimentació digital, vdd_dig i gnd_dig, que serveixen per a 
alimentar el sistema multiplexor. En el cas de gnd_dig, aquest serveix també per a polaritzar 
el substrat dels circuits de mesura indirecta i per a posar la tensió adequada al substrat de la 
part del circuit que serveix per a prendre mesures directes sobre els decaps. En aquest darrer 
cas, quan es facin les mesures directes sobre els decaps, s’ha de tenir la precaució de no tenir 
cap altre pin connectat. 
 
S’adverteix que els senyals d’entrada al multiplexor de la Figura 5.14. no estan ordenats, i per 
tant, no es pot prendre com a referència aquesta figura per a seleccionar el decap a assajar. 
Posteriorment, quan es defineixi un layout, es definirà quina combinació d’S3, S2, S1 i S0 
seleccionen cada entrada. 
 
Els pins gnd_ana i gnd_dig s’han de curtcircuitar exteriorment, ja que la terra de l’integrat ha 
d’ésser només una. 
 
A la Taula 5.4. es llisten els pins de l’integrat, s’especifica de quin tipus són i s’indica el tipus 
de pad que s’utilitza. Els pins ombrejats corresponen a dues parts del circuit no dissenyades 
en aquest projecte, i dels quals no se’n parlarà. Recordar que les fulles de característiques dels 
pads es troben a l’Annex E. 
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Figura 5.14. Esquema del circuit integrat. 
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Pin Nom Tipus PAD
1 measure_top sortida analògica APRIO50P
2 ctl_ringo entrada digital ICP
3 vdd_core voltatge pos.d' alim. digital VDD3IP
4 ringout sortida digital BU4P
5 ctl_switch entrada digital ICP
6 short_ctl entrada digital ICP
7 in_512 entrada digital ICP
8 ctl_mux entrada digital ICP
9 out_512 sortida digital BU4P

10 gnd_io voltatge neg. d'alim. digital GND3ALLP
11 vdd_io voltatge pos.d' alim. digital VDD3ALLP
12 gnd_io voltatge neg. d'alim. digital GND3ALLP
13 measure_bottom sortida analògica APRIO50P
14 in_buffers entrada digital ICP
15 out_512_ref sortida digital BU4P
16 ck_512 entrada digital ICP
17 nreset_512 entrada digital ICP
18 vdd_core_ref voltatge pos.d' alim. digital VDD3IP
19 short_ctl_ref entrada digital ICP
20 ringout_ref sortida digital BU4P
21 E2 entrada digital ICP
22 SE entrada digital ICP
23 E1 entrada digital ICP
24 CLK entrada digital ICP
25 xpd entrada digital ICP
26 pd entrada digital ICP
27 S0 entrada digital ICP
28 S1 entrada digital ICP
29 S2 entrada digital ICP
30 S3 entrada digital ICP
31 vdd_dig voltatge pos.d' alim. digital VDD3IP
32 gnd_dig voltatge neg. d'alim. digital GND3IP
33 mux_out sortida digital BU4P
34 g_PL80W 6 entrada analògica APRIO1K5P
35 d_PL80W 6 entrada analògica APRIO50P
36 d_PL80W 3 entrada analògica APRIO50P
37 g_PL80W 3 entrada analògica APRIO1K5P
38 d_NL80W 6 entrada analògica APRIO50P
39 g_NL80W 6 entrada analògica APRIO1K5P
40 in_PL80W 6 entrada analògica APRIO50P
41 in_PL40W 6 entrada analògica APRIO50P
42 in_PL20W 6 entrada analògica APRIO50P
43 in_PL10W 6 entrada analògica APRIO50P
44 in_P_prova entrada analògica APRIO50P
45 in_PL80W 3 entrada analògica APRIO50P
46 in_PL40W 3 entrada analògica APRIO50P
47 in_PL20W 3 entrada analògica APRIO50P
48 in_PL10W 3 entrada analògica APRIO50P
49 in_N_prova entrada analògica APRIO50P
50 vref entrada analògica APRIO1K5P
51 gnd_ana voltatge neg. d'alim. analògic AGNDALLP
52 vdd_ana voltatge pos. d'alim. analògic AVDDALLP
53 in_NL20W 3 entrada analògica APRIO50P
54 in_NL40W 3 entrada analògica APRIO50P
55 in_NL80W 3 entrada analògica APRIO50P
56 in_NL20W 6 entrada analògica APRIO50P
57 in_NL40W 6 entrada analògica APRIO50P
58 in_NL80W 6 entrada analògica APRIO50P
59 d_NL80W 3 entrada analògica APRIO50P
60 g_NL80W 3 entrada analògica APRIO1K5P
61 In1 entrada digital ICP
62 Out1 sortida digital BU4P
63 V1 entrada analògica APRIO1K5P
64 V2 entrada analògica APRIO1K5P

Taula 5.4. Pins del
circuit integrat, el seu
tipus, i el pad utilitzat. 
En ombrejat, pins
corresponents a
dissenys no inclosos en
aquest projecte. 
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6. LAYOUT DEL CIRCUIT INTEGRAT. 
 
Per al disseny d’un layout de la circuiteria descrita al punt 5. s’usa el software Cadence, i es 
segueixen, i respecten, les regles de disseny que proporciona AMS per a la tecnologia 
emprada, CMOS de 0,35 µm [austriamicrosystems, 2003b]. A la Figura 6.1. es representen les 
diferents capes que s’utilitzen al llarg del projecte. 

 
 

6.1. Els condensadors de desacoblament. 
 
Els condensadors de desacoblament emprats per a les mesures indirectes són com els de la 
Figura 6.2., recordar que es deixa el drenador per a poder mesurar-hi el voltatge, que és 
equivalent al que té un decap de doble longitud en el seu punt mig quan aquest s’excita per 
ambdós costats, drenador i sortidor. Per a les mesures directes el terminal de cos-sortidor es fa 
en metall 1, i s’accedeix a la porta per un lateral. 
 
Els terminals de cos (B) i de sortidor (S) estan curtcircuitats, tal i com es requereix. S’entra el 
senyal d’excitació per la porta (G, decap_in) i es mesurarà el voltatge al drenador (D, 
decap_out). 
 
Les longituds i amplades dels decaps són les vertaderes, la zona on es superposen les capes de 
difusió (n ó p) i porta, tal i com es mostra a la Figura 6.2. 
 
 

Figura 6.1. Capes emprades al disseny. 
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Els contactes i vies que uneixen les capes entre si no es reparteixen de manera uniforme degut 
a que s’ha de respectar una graella a l’hora de dibuixar les diferents capes. Així doncs, no es 
poden col·locar els contactes i vies en qualsevol punt de l’espai, ja que aquesta graella mínima 
ha d’ésser respectada per a la correcta fabricació del circuit integrat. 

 
 

6.2. Els circuits acondicionadors de senyal per a les mesures indirectes. 
6.2.1. Cas NMOS. 
 
Per al circuit acondicionador de senyal dels decaps NMOS desenvolupat al punt 5.2. es 
dissenya el layout de la Figura 6.3. 
 
Com ja s’ha justificat al punt 5.2., s’aprofita una cel·la BBIAS per aportar el corrent necessari 
a dos circuits de mesura dels decaps. La cel·la BBIAS proporciona un corrent estable de    
10,5 µA, que gràcies als miralls de corrent (Figura 5.3.) proporcionen 10,5 µA a cada un dels 
dos comparadors i 191 µA a cada  un dels transistors PMOS_ls. 
 

Figura 6.2. Layout de dos condensadors de desacoblament per a les mesures indirectes. El
PMOS té 30 µm de llargada i 3µm d’amplada; l’NMOS 20 µm de llargada i 6µm d’amplada. 
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Els drenadors dels decaps es connecten a la porta dels transistors PMOS_ls, i d’aquesta 
manera s’aconsegueix tenir a l’entrada dels comparadors un senyal amb 1,55 V de contínua 
més la component d’alterna que es  pretén mesurar (Figura 5.4. i Figura 5.5.). Per a la mesura 
es compara aquest senyal amb un de referència (vref), i el resultat, comp_out, s’envia a un 
sistema de multiplexors. 
 
Al voltant d’aquest bloc de circuit es fa un anell amb connexió al substrat que es connecta a   
0 V a través del pin d’alimentació digital gnd_dig, que presenta un voltatge molt estable, ja 
que només està connectat també al sistema multiplexor. D’aquesta manera s’aconsegueix un 
potencial estable i correcte del substrat, aïllant-se de possibles pertorbacions. Cal dir que els 
pins gnd_ana i gnd_dig han d’estar curtcircuitats a l’exterior de l’integrat, ja que el nivell de 
terra ha d’ésser el mateix en tot el circuit. 
 

Figura 6.3. Layout del circuit acondicionador de senyal per a les mesures indirectes dels
decaps NMOS. 
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El circuit canviador de nivell presenta un guany que es degrada amb l’augment de la 
freqüència. Es dissenya el circuit per al seu correcte funcionament fins a 20 MHz, més enllà la 
pèrdua de guany pot ésser, i serà, gran o molt gran. El guany del canviador de nivell és 
(Figura 5.6.(b)): 
 

 _

_

guany 0,85comp in
N

decap out

v
v

= =  (6.1) 

 
La representació del guany versus la freqüència de l’excitació es representa a la Figura 6.4., i 
és resultat d’una simulació post-layout, on s’inclouen tots els elements paràsits provocats pel 
layout. El guany presenta doncs un error màxim, a 20 MHz: 
 

 20 1

1

guany guany
100 1,60%

guany
MHz Hz

Nguany
Hz

ε
−

= ⋅ = −  (6.2) 

 

Figura 6.4. Guany de l’etapa canviadora de nivell versus la freqüència de l’excitació. 
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Figura 6.5. Voltatge de drenador sense següent etapa, ideal, i amb la següent etapa (amb
càrrega) per al pitjor cas d’NMOS. Llayout=79,10 µm, Wlayout=2,80 µm. 

L’altre error principal introduït pel sistema de mesura és l’efecte de l’etapa posterior al 
condensador de desacoblament. Teòricament el drenador hauria d’estar en buit, però degut a 
la següent etapa això no és així. L’error màxim es comet per a aquell decap de capacitat 
mínima (W=3 µm) per al qual a 20 MHz la tensió d’alterna al drenador sigui la més elevada. 
En el cas dels condensadors de desacoblament de canal n aquest fet succeeix per als de major 
longitud de canal inclosos a l’IC. A la Figura 6.5. es representa, doncs, el comportament ideal 
i l’obtingut per simulació post-layout. La corba anomenada ‘decap en buit’ representa la 
simulació del decap sense l’etapa posterior, mentre que la corba anomenada ‘decap amb 
càrrega’ representa la simulació post-layout de tot el circuit. D’aquestes dues corbes se’n pot 
extreure l’error màxim, a 20 MHz, com: 
 

 20 20

20

decap amb carrega decap en buit
100 2,06%

decap en buit
MHz MHz

NC
MHz

ε
−

= ⋅ = −  (6.3) 
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Així doncs, l’error màxim comés per als NMOS, tenint en compte εNguany i εNC, és: 
 

 max 1 1 1 100 3,63%
100 100
Nguany NC

N

ε εε
    = + ⋅ + − ⋅ = −    

   
 (6.4) 

 
Un altre factor important a tenir en compte és la mínima amplitud del senyal de drenador del 
decap que pot detectar-se a la sortida del circuit. Aquest valor està estretament relacionat amb 
la histèresi del comparador. L’amplitud mínima detectable al drenador és, doncs, la 
semihistèresi del comparador (mínim senyal detectable a l’entrada d’aquest) entre el guany de 
l’etapa canviadora de nivell. Així doncs, la mínima amplitud detectable al drenador és: 
 

 _ min 2 0,85
H

N drenador
VA =
⋅

 (6.5) 

 
on VH és la histèresi del comparador, per a la qual es proposarà un mètode de mesura 
posteriorment. Mitjançant simulacions es pot donar un valor aproximat per a la histèresi: 

30 mVHV , per tant _ min
30 mV 17,65 mV
2 0,85N drenadorA =

⋅
. Si es normalitza l’amplitud, 

aquesta és 0,06 p.u., recordar que l’excitació té una amplitud de 300 mV. 
 
Com a cloenda d’aquest punt, indicar que petites discrepàncies en la tensió de contínua de 
l’entrada del comparador (1,55 V dissenyats) no tenen importància per a la realització de les 
mesures, ja que allò que es mesura és la tensió pic a pic del senyal comp_in. 
 
 

6.2.2.Cas PMOS. 
 
Per al circuit acondicionador de senyal dels decaps PMOS desenvolupat al punt 5.3. es 
dissenya el layout de la Figura 6.6. 
 
L’estructura del layout és semblant al cas NMOS. S’aprofita una cel·la BBIAS per aportar el 
corrent necessari a dos circuits de mesura dels decaps. La cel·la BBIAS proporciona un 
corrent estable de 10,5 µA, que gràcies als miralls de corrent (Figura 5.8.) proporcionen 10,5 
µA a cada un dels dos comparadors i 199 µA a cada un dels transistors NMOS_ls. 
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Els drenadors dels decaps es connecten a la porta dels transistors NMOS_ls, i d’aquesta 
manera s’aconsegueix tenir a l’entrada dels comparadors un senyal amb 1,55 V de contínua 
més la component d’alterna que es  pretén mesurar (Figura 5.9. i Figura 5.10.). Per a la 
mesura es compara aquest senyal amb un de referència (vref), i el resultat, comp_out, s’envia 
a un sistema de multiplexors. 
 
Com en el cas NMOS s’envolta aquest bloc d’un anell amb connexions al substrat que es 
connecta a terra a través del pin gnd_dig. 
 
En el cas PMOS, el guany del canviador de nivell és (Figura 5.11.(b)): 
 

 _

_

guany 0,84comp in
P

decap out

v
v

= =  (6.6) 

Figura 6.6. Layout del circuit acondicionador de senyal per a les mesures indirectes dels
decaps PMOS. 
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La representació del guany versus la freqüència d’excitació es representa a la Figura 6.7. 
L’error màxim degut a la pèrdua de guany és doncs: 
 

 20 1

1

guany guany
100 0,52%

guany
MHz Hz

Pguany
Hz

ε
−

= ⋅ = −  (6.7) 

 
L’error degut a l’etapa següent al decap pot veure’s a la Figura 6.8. En aquest cas el voltatge 
màxim al drenador a 20 MHz es dóna per al decap PMOS de capacitat mínima (W=3 µm) i de 
longitud Llayout=39,50 µm. Així doncs, l’error màxim degut a aquest concepte és: 
 

 20 20

20

decap amb carrega decap en buit
100 5, 41%

decap en buit
MHz MHz

PC
MHz

ε
−

= ⋅ = −  (6.8) 

 
 
 

Figura 6.7. Guany de l’etapa canviadora de nivell versus la freqüència de l’excitació. 
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Així doncs, l’error màxim comés per als PMOS, tenint en compte εPguany i εPC, és: 
 

 max 1 1 1 100 5,90%
100 100
Pguany PC

P

ε εε
    = + ⋅ + − ⋅ = −    

   
 (6.9) 

 
Respecte a l’amplitud mínima detectable, aquesta s’obté, com en el cas NMOS, de l’equació 
(6.5), essent el valor esperat el mateix que en el cas dels decaps de canal n, a l’emprar-se els 
mateixos comparadors i ésser el guany del canviador de nivell molt semblant. 
 
 

Figura 6.8. Voltatge de drenador sense següent etapa, ideal, i amb la següent etapa (amb
càrrega) per al pitjor cas de PMOS. Llayout=39,50 µm, Wlayout=2,95 µm. 
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6.3. El sistema multiplexor. 
 
Les sortides dels setze comparadors es multiplexen, tal i com es mostra a la Figura 5.14., per a 
donar la sortida digital mux_out. Per a realitzar el multiplexor 16:1 s’empren 5 multiplexors 
4:1 digitals proporcionats per AMS (MUX41). El layout del sistema de multiplexors es 
mostra a la Figura 6.9. El primer nivell del sistema el formen quatre multiplexors controlats 
pels senyals de selecció S0 i S1, que reben com a entrades les sortides dels comparadors. Un 
segon nivell, d’un únic multiplexor 4:1 controlat per S2 i S3, recull les quatre sortides del 
nivell anterior i proporciona la sortida del sistema, i de l’IC, mux_out. 

 
Els multiplexors s’alimenten a través dels pins digitals d’alimentació vdd_dig i gnd_dig, al 
tractar-se de cel·les digitals. 
 
Una vegada definides en el layout les posicions del sistema multiplexor i les cel·les que 
produeixen els senyals a multiplexar, ja es coneix quina combinació de senyals de selecció 
escullen cada decap. Aquesta informació es presenta a la Taula 6.1., on 0 representa el zero 
lògic (0 V), i 1 representa l’u lògic (+3,3 V) en els pins corresponents. 

Figura 6.9. Layout del sistema multiplexor. 
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6.4. Mesures directes sobre els condensadors de desacoblament. 
 
Per a realitzar les mesures directament sobre els transistors es connecten els terminals 
d’aquests a pads solament, sense proteccions. D’aquesta manera es poden prendre mesures 
directament mitjançant sondes de radiofreqüència. Tal i com es mostra a la Figura 6.10., els 
terminals de drenador, sortidor i cos es connecten als dos pads exteriors (puntes de terra de la 
sonda, G), mentre que el terminal de porta es connecta al pad central (punta de senyal de la 
sonda, S). Els dos pads externs es curtcircuiten per assegurar-hi el mateix potencial, excepte 
en els blocs destinats a la mesura dels paràmetres r i c (RF 11, RF12, RF13, RF19 i RF20). 
 
A la Figura 6.11. es mostra la disposició que presenta el conjunt de trenta blocs que integren 
aquesta part de l’integrat. Les referències que s’indiquen a sobre de cada bloc coincideixen 
amb les de la Taula 5.3., on s’especifica el contingut, i la funció, de cada bloc. 
 
Com es justifica al punt 5.5. el substrat d’aquesta part de l’IC ha d’estar correctament 
polaritzat, segons es facin les mesures en decaps de tipus n ó p. Per a aconseguir-ho, es 
realitzen un conjunt de contactes a substrat que es connecten al pin gnd_dig de l’integrat. 
Aquest pin serà l’únic connectat quan tingui com a funció polaritzar correctament el substrat 
per a les mesures directes sobre els decaps, ja que pot posar el substrat a tensions no previstes 

S3 S2 S1 S0 Entrada seleccionada
0 0 0 0 in_NL80W3
0 0 0 1 in_NL20W6
0 0 1 0 in_NL40W6
0 0 1 1 in_NL80W6
0 1 0 0 in_PL10W3
0 1 0 1 in_N_prova
0 1 1 0 in_NL20W3
0 1 1 1 in_NL40W3
1 0 0 0 in_PL10W6
1 0 0 1 in_PL20W6
1 0 1 0 in_PL40W6
1 0 1 1 in_PL80W6
1 1 0 0 in_PL20W3
1 1 0 1 in_PL40W3
1 1 1 0 in_PL80W3
1 1 1 1 in_P_prova

Taula 6.1. Entrades seleccionades per a cada combinació d’S3, S2, S1 i S0. 
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per a la resta de la circuiteria. 

Figura 6.10. Representació d’un dels trenta blocs destinats a realitzar mesures directament
sobre els condensadors de desacoblament. 

Figura 6.11. Disposició dels blocs per a les mesures directes sobre els decaps. 
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6.5. Ensamblament de les parts. 
 
La part de l’integrat dissenyada en aquest projecte es mostra a la Figura 6.12. Els pads es 
separen amb uns extensors per a repartir-los uniformement per la perifèria de l’integrat. Per a 
encabre tota la circuiteria a l’integrat, tant la dissenyada en aquest projecte com les altres parts 
que s’inclouen a l’IC, es necessari que l’integrat tingui major dimensió en l’eix Y que en l’X. 
En concret calen uns extensors de 60 µm entre els pads laterals (160 µm de pad en total) i uns 
de 40 µm per als pads superiors i inferiors (140 µm de pad en total). 

 
Els blocs per a la realització de les mesures indirectes es reparteixen al voltant de la perifèria, 
per a estar el més a prop possible dels pads d’entrada, i a una distància raonable dels pins 
d’alimentació analògics. 
 
Respecte als pins d’alimentació, els analògics (vdd_ana i gnd_ana) es col·loquen a la part 
superior-esquerra per a estar el més propers possible a les parts analògiques de l’integrat. 
Aquests posseeixen una gran amplada (34 µm) per al tronc principal de l’alimentació, per així 

Figura 6.12. Layout de la part de l’integrat dissenyada en aquest projecte. 
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minimitzar les caigudes de tensió. Els pins d’alimentació analògics proporcionen també 
alimentació a la semianella de pads, proporcionant les tensions necessàries per a les 
proteccions. Els pins d’alimentació digital (vdd_dig i gnd_dig) proporcionen l’alimentació al 
sistema multiplexor i es col·loquen a prop d’aquest. A més, gnd_dig es connecta a les anelles 
que envolten les cel·les que permeten les mesures indirectes, aquestes connecten amb el 
substrat proporcionant-li el voltatge adequat i aïllant de pertorbacions externes. Recordar que 
gnd_ana i gnd_dig s’han de curtcircuitar exteriorment, ja que l’integrat ha de posseir només 
una terra. El pin gnd_dig també serveix per a polaritzar el substrat quan es realitzen les 
mesures directes sobre els condensadors de desacoblament. 
 
La tensió de referència (vref), com els pins d’alimentació analògics, s’ubiquen a la part 
superior-esquerra per a ésser el més a prop possible dels blocs que permeten les mesures 
indirectes. 
 
Els decaps que es connecten directament a pads s’ubiquen a continuació de les cel·les de 
mesura indirecta, ja que també necessiten connexió a l’alimentació analògica.  
 
Els pads digitals resten a la part dreta de l’IC, al ésser menys important la seva ubicació dins 
l’integrat que la resta. 
 
L’espai reservat per a les mesures directament sobre els decaps és la central del xip. Aquesta 
part de l’integrat només necessita el pin gnd_dig per al seu funcionament, ja que s’ha 
d’accedir als pads des de l’exterior mitjançant sondes de radiofreqüència. 
 
Finalment, tot el layout (inclosa la part del circuit no dissenyada en aquest projecte) s’envolta 
d’una estructura anomenada scribe line [austriamicrosystems, 2003b, p. 46]. Aquest anell, que 
presenta connexió al substrat, protegeix el xip contra la humitat i altres influències externes. 
 
 



Layout del circuit integrat 

 

Pàgina 73 

6.6. Els altres continguts de l’integrat. 
 
Les dues altres parts que formen part del xip final es mostren a la Figura 6.13., i són les 
següents: 
 

• Circuit 1: Té com a funció poder verificar defectes a les interconnexions. 
 

• Circuit 2: Circuit digital amb 60.000 transistors que implementa un nou mètode de test. 
 

 
 

6.7. Layout complet de l’integrat. 
 
El layout de tot l’integrat es mostra a la Figura 6.14., on els pins no pertanyents al disseny 
realitzat en aquest projecte s’indiquen amb color taronja. 
 
 

Figura 6.13. Els altres continguts del xip, Circuit 1 i Circuit 2. 
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L’àrea total ocupada és 22902,80µm 3418,85µm=9924237,78µmTOTA = ⋅ , per tant no es 

sobrepassen els 10 mm2 màxims que pot ocupar l’integrat. 
 

Figura 6.14. Layout complet de l’integrat. 
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7. L’ENCAPSULAT. 
 
L’encapsulat emprat per encabir el circuit integrat és el CQFP64 (encapsulat pla quadrangular 
ceràmic de 64 pins). Les dimensions d’aquest encapsulat es mostren a la Figura 7.1. 

 
La presència de l’encapsulat es té en compte a l’hora de realitzar les simulacions post-layout, 
tot i que el seu efecte és totalment menyspreable per a les freqüències a les que es treballa 
(fins a 20 MHz). Tot i això, les simulacions del layout es realitzen amb l’esquema elèctric de 
l’encapsulat que es mostra a la Figura 7.2. 
 
Òbviament, es demana al fabricant que l’encapsulat es pugui obrir per tal d’accedir a l’interior 
d’aquest, i poder realitzar les experiències previstes directament sobre els condensadors de 
desacoblament. 

Figura 7.1. Dimensions de l’encapsulat CQFP64 (mm). 
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Figura 7.2. Esquema elèctric de l’encapsulat. 
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8. REALITZACIÓ DE LES MESURES. 
8.1. Mesures indirectes per als condensadors de desacoblament. 
 
Els passos a seguir per a la realització de les mesures indirectes als condensadors de 
desacoblament són: 
 
a) Connectar totes les alimentacions i els pins que habiliten el circuit acondicionador de 

senyal: vdd_ana=+3,3 V, gnd_ana=0 V, vdd_dig=+3,3 V, gnd_dig=0 V, pd= 0 V, i    
xpd=+3,3 V. 

 
b) Seleccionar l’entrada del decap del qual es volen obtenir dades mitjançant el sistema 

multiplexor. A la Taula 6.1. es relacionen els senyals de selecció amb les entrades 
corresponents. Una vegada seleccionada una entrada, a la sortida, mux_out, s’hi obté la 
sortida del comparador del circuit acondicionador seleccionat. 

 
c) Obtenció de la histèresi del comparador. A la Figura 8.1. es mostra com es mesura la 

histèresi del comparador.  

Figura 8.1. (a) Estratègia per a la
mesura de la histèresi del
comparador, (b) Simulació de la
mesura de la histèresi,
(c) Ampliació de la zona d’interès
de (b), on es pot observar el
retard de la sortida de l’IC,
mux_out, respecte la sortida del
comparador, comp_out. 

(a) 

(b) (c) 
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A l’entrada del decap que correspongui (in_XLxWx ) es connecten +3,3 V o 0 V, segons si 
el decap és NMOS o PMOS. D’aquesta manera el drenador del decap resta a aquest 
potencial, i per tant a l’entrada del comparador, comp_in, hi han 1,55 V de contínua 
aproximadament, degut al circuit canviador de nivell (punts 5.2. i 5.3.). L’entrada del 
comparador no es pot visualitzar, ja que és interna. Tanmateix, no importa si el nivell de 
contínua és diferent del dissenyat, l’únic que cal per a mesurar la histèresi del comparador 
és visualitzar a la vegada l’entrada vref i la sortida del multiplexor mux_out. 
 
Tot seguit es connecta a vref una tensió sinusoïdal de baixa freqüència (1 MHz) i 
d’amplitud 100 mV, més una tensió de contínua variable. Si la freqüència és molt més 
elevada comp_in comença a oscil·lar i la mesura no és correcta. A continuació es gradua la 
tensió de contínua de vref fins a arribar a la situació que mostra la Figura 8.1.(a), on la 
sortida del comparador presenta un nivell baix durant aproximadament 1/8 part del 
període de vref, 0,125 µs. D’aquesta manera se sap que s’està molt a prop del punt màxim 
de l’ona sinusoïdal, i per tant el pendent és petit, cosa que permet cometre poc error en la 
presa de la mesura. Una vegada arribats a aquesta situació es mesuren els voltatges V1 i 
V2, tal i com es mostra a la Figura 8.1.(a). Així doncs la histèresi del comparador és: 
 

 1 2HV V V= −  (8.1) 

  
Com ja s’ha esmentat, l’error en la mesura és molt minse, ja que degut a la baixa 
freqüència de vref el retard de l’etapa multiplexora (2 ns) és molt petit en comparació al 
període d’aquest (1 µs), tal i com es mostra a la Figura 8.1.(c). I, a més, es fan les 
mesures en la zona propera el màxim de l’ona sinusoïdal, i per tant la variació del senyal 
és més lenta. Fer la mesura en aquesta zona del senyal és correcte, ja que aquesta és la 
situació en què treballa el comparador quan es realitzen les mesures als condensadors de 
desacoblament. 
 
La mesura de la histèresi es pot fer igualment apropant-se al pic mínim de l’ona 
sinusoïdal, de forma anàloga a l’explicat anteriorment. 

 
d) Presa de les mesures. Una vegada es coneix la histèresi del comparador ja es poden 

prendre les mesures, de la forma en que es mostra a la Figura 8.2. 
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A les entrades dels decaps es connecten les fonts d’alimentació tal i com es mostra a la 
Figura 8.2.(a) i la Figura 8.2.(b). D’aquesta manera es polaritzen els decaps correctament, 
en forta inversió, a la vegada que s’excita entre porta i sortidor amb el voltatge sinusoïdal 
vexc. Aquest voltatge d’excitació provoca l’oscil·lació del drenador, que a la vegada es 
trasllada a l’entrada del comparador (comp_in) sobre una tensió contínua d’1,55 V. Per a 
mesurar la tensió d’alterna es compara el senyal comp_in amb el de referència vref. Posant 
vref inicialment al voltant d’1,55 V, es busca el punt on la sortida del comparador deixa 
d’oscil·lar per a esdevenir sempre 0  V, aquest és el punt vref1. Seguidament es disminueix 
vref fins que mux_out deixa d’oscil·lar per esdevenir +3,3 V, aquest és el punt vref2. Així 
doncs, l’amplitud a l’entrada del comparador es calcula com: 
 

 1 2

2
H

comp
vref vref VV − +

=  (8.2) 

Figura 8.2. (a) Connexionat de les entrades per als decaps NMOS, (b) per als PMOS,
(c) Procediment per a la presa de mesures, on es mostren les entrades del comparador,
comp_in i vref. 

(a) (b) 

(c) 



Anàlisi dels condensadors de desacoblament on-chip i disseny d’un circuit integrat per al seu estudi 

 

Pàgina 80 

Aquesta no és, però, l’amplitud amb la que oscil·la el drenador del decap, ja que en mig 
hi ha el guany del canviador de nivell. Així doncs l’amplitud del drenador és: 

  

 _
_ guany

comp in
decap out

V
V =  (8.3) 

 
on guany és guanyN  (equació (6.1)) o guanyP (equació (6.6)) segons si el decap és de 
canal n o de canal p. Variant la freqüència de la tensió d’excitació i prenent mesures 
sobre els diferents decaps s’obtindran uns resultats similars als de la Figura 8.3. 

 
 

8.2. Mesures als decaps connectats directament a pads. 
 
Per a realitzar les mesures necessàries per a obtenir les resistències i capacitats per unitat de 
longitud del canal dels decaps es realitzen els muntatges de la Figura 8.4. La Figura 8.4.(a) i la 
Figura 8.4.(c) corresponen als muntatges per a l’obtenció del paràmetre r, la resistència per 
unitat de longitud del canal. Amb aquests muntatges s’obté la resistència total del canal, per 
tant es divideix aquesta per la longitud del canal, que està tabulada a la Taula 5.2. Les 

Figura 8.3. Algunes de les corbes que s’espera obtenir de forma experimental. L’entrada del
comparador (comp_in; línia gruixuda) es mesura, i dividint pel guany de l’etapa canviadora
de nivell s’obté el voltatge d’AC que presenta el drenador del decap (decap_out, línia prima).
Es representen les corbes per a transistors NMOS d’amplada W=3 µm i longituds Llayout=80,
40, 20 i 10 µm. 
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resistències del pad del drenador (50 Ω) i de la pista de terra són menyspreables enfront els 
milers d’ohms que presenta un MOS com els assajats. 

 
L’obtenció del paràmetre c es realitza amb els muntatges de la Figura 8.4.(b) i la            
Figura 8.4.(d), en aquest cas s’excita el decap amb una tensió sinusoïdal entre la porta i els 
extrems del canal. D’aquesta manera es pot calcular la impedància que presenta el decap 
dividint la tensió de la font sinusoïdal entre el corrent d’alterna que entra pel terminal de porta 
del decap: 
 

 exc
IN

g

vZ
i

=  (8.4) 

Figura 8.4. (a) Connexionat per al càlcul d’r d’un NMOS, (b) Connexionat per al càlcul de c
d’un NMOS, (c) Connexionat per al càlcul d’r d’un PMOS, (d) Connexionat per al càlcul de
c d’un PMOS. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Per a trobar el valor de c, només cal aplicar les equacions (2.24), (2.25) i (2.26), ja que es 
coneix prèviament r. 
 
 

8.3. Mesures directes sobre els condensadors de desacoblament. 
 
Per a la realització d’aquestes mesures es realitzen els muntatges de la Figura 8.5., que 
proporcionen la impedància del decap, ZIN, en funció de la freqüència d’excitació. El pin 
gnd_dig té com a funció proporcionar un nivell de tensió adequat al substrat, i serà l’únic pin 
de l’integrat connectat quan es facin aquest tipus de mesures. D’aquesta manera tot el xip 
queda flotant i no importa la tensió que pot assolir gnd_dig. 

 
Per a caracteritzar l’entorn dels decaps es reserven un conjunt de blocs sense transistor, un per 
a cada llargada. Les correspondències entra les posicions al layout i el contingut d’aquestes 
s’obtenen de la Taula 5.3. i la Figura 6.11.   
 
Per als blocs reservats al càlcul d’r i c es realitzen muntatges anàlegs als mostrats a la Figura 
8.4., sols que en aquest cas, a més, s’ha de tenir la precaució de polaritzar correctament el 
substrat a través del pin gnd_dig. 
 
 
 
 

Figura 8.5. Muntatge per a la realització de mesures directes sobre els decaps. (a) Cas
NMOS, (b) Cas PMOS. 

(a) (b) 
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9. RESULTATS ESPERATS. 
 
Amb la realització del circuit integrat dissenyat en aquest projecte es pretén contrastar i 
validar el comportament i les expressions teòriques deduïdes per als condensadors de 
desacoblament als punts 2., 3. i 4. d’aquest document. 
 
S’espera que els condensadors de desacoblament es comportin com una línia de transmissió 
amb paràmetres distribuïts r i c, tal i com es justifica durant aquest escrit. A la Figura 9.1. es 
representa el voltatge d’alterna al drenador que s’espera obtenir de les mesures indirectes als 
condensadors de desacoblament. La corba teòrica correspon a l’equació (2.23), la corba 
corresponent a simulació a l’obtinguda amb el model NQS desenvolupat al punt 2.4., i la 
corba anomenada ‘layout’ a la simulació post-layout del circuit dissenyat, i per tant es té en 
compte l’efecte de l’etapa posterior al decap. Tot i que les gràfiques arriben als 100 MHz, 
recordar que el circuit ha estat dissenyat per a treballar fins als 20 MHz. A l’Annex D es 
poden trobar les corbes per a tots els decaps inclosos a l’integrat. 

 
Per a la simulació post-layout es substitueix el transistor per una xarxa RC de trenta-dos 

elements. Cada element posseeix, doncs, una resistència *

32
layoutr L

R
⋅

=  i una capacitat 

Figura 9.1. Voltatge AC normalitzat (excitació de 300 mV d’amplitud) corresponents al
drenador d’un decap excitat entre porta i sortidor, que equival al potencial del punt mig d’un
decap de doble longitud (L=2· Llayout) excitat per ambdós costats. (a) NMOS,
Llayout=39,35 µm, Wlayout=2,80 µm, (b) PMOS, Llayout=79,25 µm, Llayout=5,95 µm. 

(a) (b) 
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*

32
layoutc L

C
⋅

= , on r i c s’obtenen de la Taula 3.4., recordant que excepte per l’arrodoniment 

Leq=2·Llayout.  Això es fa així perquè aquest és el comportament esperat, i no el que es 
produeix si se simula el decap amb el model de transistor que empra el simulador Spectre. El 
model de transistor del simulador és un model QS, i per tant no vàlid per a transistors de les 
longituds que s’estudien en aquest projecte. A la Figura 9.2. es pot observar la gran diferència 
entre el model QS i la resposta esperada, que correspon a un model NQS. 
 
Emprant a les simulacions d’Spectre el model NQS del BSIM3 [Chan i altres, 1998, p. 835], 
anomenat model d’Elmore equivalent, els resultats obtinguts serien molt més semblants a una 
línia de paràmetres r i c, sols que no s’observa el pic per sobre de la tensió d’excitació que 
s’observa a la Figura 9.1. i la Figura 9.2. Seria, doncs, un model millor, però no perfecte. 

 
Amb els decaps connectats directament a pads s’espera obtenir els paràmetres de resistència i 
capacitat per unitat de longitud del canal calculats al punt 3. d’aquest projecte. 
 
Respecte als assajos directament sobre els decaps s’espera trobar la seva impedància en funció 
de la freqüència d’excitació, i que aquesta concordi amb la seva expressió teòrica, que ve 
donada per les equacions (2.24), (2.25) i (2.26). Per als pads reservats a la mesura d’r i c 
s’espera, com abans, que aquestes concordin amb el calculat al punt 3. 

Figura 9.2. Diferència entre un model de paràmetres distribuïts (xarxa RC de 32 elements; línia
prima) i un de quasi-estàtic (línia gruixuda). Es representa l’amplitud del voltatge del drenador quan el
decap s’excita entre porta i sortidor amb una tensió sinusoïdal de 300 mV d’amplitud. Es representen
les corbes per a tres transistors PMOS, d’amplada 3 µm i longituds Llayout=80, 40 i 20 µm. 
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CONCLUSIONS. 
 
El soroll en l’alimentació és un problema creixent amb l’avenç de la tecnologia. Per a mitigar-
lo una de les tècniques més utilitzades amb èxit és la inclusió de condensadors de 
desacoblament a l’interior dels circuits integrats. Aquests actuen com a capacitats addicionals 
disminuint les oscil·lacions en l’alimentació. 
 
L’estudi dels condensadors de desacoblament com a elements distribuïts és un tema molt 
important, tant en el present com en el futur. A mesura que s’escala la tecnologia, els integrats 
es fan més ràpids i el model quasi-estàtic emprat en moltes caracteritzacions de transistors 
deixa d’ésser vàlid. 
 
Al llarg d’aquest document s’ha desenvolupat un model senzill per a caracteritzar la resposta 
a altes freqüències dels decaps, i s’ha dissenyat un circuit integrat per a validar el model. Al 
no posseir-se la instrumentació necessària per a treballar a altes freqüències, el circuit s’ha 
dissenyat per a treballar fins a 20 MHz, s’han inclòs a l’IC decaps amb grans longituds, de 
manera que el comportament diferent a un model QS es pot observar a freqüències baixes. 
 
Del comportament que presenten els condensadors de desacoblament s’arriba a la conclusió 
que la magnitud a augmentar per a incrementar la seva capacitat efectiva és l’amplada, que no 
afecta a la freqüència de tall fC, a partir de la qual la capacitat efectiva del decap disminueix 

ràpidament com a 1 f . Si el que es pretén augmentar és la llargada, llavors succeeix que la 

freqüència de tall disminueix de forma quadràtica amb l’augment d’aquesta, tal i com es 
dedueix de l’equació (2.20), i si ja es treballava en una zona propera a fC, l’increment real que 
s’obtindrà en la capacitat efectiva serà molt menor al desitjat, o fins i tot quasi inexistent. 
 
Respecte als models emprats per a les simulacions, es fa evident durant el projecte la 
necessitat de tractar els condensadors de desacoblament amb un model no-quasi-estàtic. De 
fet, tot i que és lent de simular, seria bo que els decaps se simulessin amb un model com el 
desenvolupat al punt 2.4., amb N transistors en sèrie per als quals es pugui assumir un 
comportament QS. Aquest model té una concordància quasi perfecte amb els resultats que 
s’esperen. El que sí que és obvi, és el fet de què un model QS no és suficient si es treballa per 
a freqüències superiors a  fC. 
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