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Capítol 2
Caracterització de l'acoblament per substrat
En aquest capítol es realitza un estudi exhaustiu per a conèixer les característiques elementals
de l'acoblament per substrat. La natura de l'acoblament i els diferents mecanismes pels quals
els dispositius poden interaccionar amb el substrat, fa que no sigui intuitiva la influència de
paràmetres tecnològics i de layout en l'acoblament. L'objectiu d'aquest capítol és per tant el
de determinar com afecten factors com ara el tipus d'oblia, els tipus de transistors acoblats, la
configuració d'aquests transistors, i els esmentats paràmetres tecnològics i de layout.
Prèviament es descriuen detalladament els mecanismes pels quals un transistor pot introduir
una pertorbació en el substrat de silici, i com un transistor pot esdevenir afectat per aquesta
pertorbació.
L'estudi es realitza mitjançant simulació d'unes situacions característiques,
complementat amb mesures experimentals. Atès que en aquest punt inicial encara no es
disposa de models per a l'acoblament -es discutiran al capítol 4-, ens veiem forçats a utilitzar
un simulador de dispositius que treballi amb mètodes numèrics, i que per altra banda
proporcionarà resultats més acurats que els que es podrien obtenir a partir d'un model. El
simulador de dispositius utilitzat és l'eina MEDICI™, de TM A [40]. El programa utilitza el
mètode diferències finites per, donada la descripció bidimensional d'un dispositiu, resoldre
les equacions de Poisson i de continuitat de portadors sota unes condicions de polarització
determinades. El simulador permet inserir el dispositiu a analitzar dins un circuit definit a
nivell SPICE, de manera que permet resoldre conjuntament les equacions del dispositiu i les
del circuit. Així es poden inserir dos dispositius acoblats en un circuit simple, realitzar-ne un
anàlisi transitori, i mesurar directament la quantitat de soroll en mil·livolts que reb un
transistor pertorbat. Realitzant un seguit de simulacions en les que es varia cada un dels
paràmetres en estudi, es pot observar com en depèn el soroll.
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on A és l'àrea de la junció, V¿,- és el potencial de built-in de la junció, VA la diferència de
potencial aplicada, NA i Np els-dopats a les regions P i N, respectivament, i m és un factor
d'ajust, que per una junció abrupta pren el valor 1/2 [41]. Donant per suposat que una de les
parts de la junció -substrat o pou- està a potencial constant, quan a la banda del dispositiu hi
ha una variació de tensió circula corrent a través de la capacitat, proporcional a la velocitat de
la transició i a l'àrea de la capacitat. Per tant, la injecció de soroll serà important en
dispositius digitals d'alta velocitat, i en drivers de grans dimensions.
En dispositius MOS, els nodes que potencialment sorollosos són els drenadors de
transistors en portes digitals, especialment buffers de sortida. La injecció de soroll per part
de dispositius dins un pou (PMOS en tecnologies N-well) és menys preocupant si el
dispositiu sensible es troba en un pou diferent. En transistors bipolars verticals, el node més
susceptible d'injectar soroll és el col·lector, com es veurà a la secció 2.3, ja que és el node
que forma una junció PN amb el substrat. L'emissor i la base queden més aïllats del substrat,
i per tant són menys problemàtics. En transistors laterals, el node sorollós és la base. Altres
dispositius que poden formar juncions amb el substrat són les resistències fetes amb
difusions. Tanmateix, aquests elements s'utilitzen principalment en circuits analògics, on les
excursions de tensió no són tant ràpides ni extenses, i per tant són elements més aviat
sensibles al soroll, que no generadors de soroll.
2.1.1.b. Injecció a través dels contactes.
Les línies d'alimentació dels circuits digitals estan sovint fortament contaminades amb
soroll, degut a la seva impedància respecte a les fonts de tensió -que per nosaltres es situen a
nivell de circuit imprès-. Aquest soroll, conegut per simultaneous switching noise, pot
fàcilment assolir nivells de centenars de mil·livolts [23]. Si s'utilitzen aquestes línies
sorolloses per polaritzar el substrat, la junció òhmica del contacte propicia la injecció de
soroll. A més, pel fet d'haver contactes de polarització distribuïts per tot el xip, els nivells de
soroll són aproximadament uniformes en el substrat, a diferència de quan la injecció de soroll
és puntual.
Tal com es veurà en els resultats que es mostraran al capítol 5, aquesta font de soroll
pot fàcilment esdevenir més important que la injecció a través de les juncions dels
dispositius. En aquell capítol s'analitzaran amb detall les estratègies de polarització que
permeten minimitzar aquest tipus de soroll, així com la influència de l'encapsulât.
2.1.1.c. Altres mecanismes.
La capacitat parasita que es forma entre una interconnexió i el substrat, principalment
si aquella es troba en el nivell més baix de metalització, pot propiciar l'acoblament en la
commutació de senyals digitals. Aquest soroll de fet es manifesta com una superposició al
soroll que s'injecta capacitivament a través de les juncions per part del driver de la
interconnexió. Si la llargada de la interconnexió és d'unes poques desenes de micres, la seva
capacitat al substrat ja es fa del mateix ordre que la capacitat de la junció d'un drenador de
mida mínima, i el soroll que injecten és comparable. Un cas particular d'acoblament entre
pistes de metall i. substrat és el que produeixen inductors integrats en circuits de
radiofreqüència [42].
Una font d'acoblament que es cita a [43] és la posada en conducció de juncions que
haurien d'estar polaritzades inversament. En aquell treball s'analitza un circuit mixte on el
soroll present a la línia de terra digital propicia la posada en conducció dels diodes de
protecció presents en un pad de sortida, cosa que facilita la injecció de fins a 200 mV de
soroll al substrat.
Per últim, la injecció de soroll deguda a portadors calents mereix una anàlisi més
detallada. Com és sabut, el fort camp elèctric que existeix entre drenador i font en transistors
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submicrònics, fa que els electrons -en dispositius NMOS- adquireixin prou energia per
esdevenir el que s'anomena "calents". Aquests electrons calents impacten el drenador,
produint ionització i desallotjant forats que es desplacen cap el substrat, apareixent com un
corrent de substrat [44]. Aquest corrent per ionització d'impacte domina sobre les fuites de
les juncions, assolint-se nivells típics de microampers per miera d'amplada del transistor
[45], [46]. Fins i tot en dispositius de baix voltatge s'han apreciat efectes de portadors
calents [47]. En transistors PMOS, el corrent per substrat per portadors calents és menor,
degut a la menor mobilitat dels forats.
Entre els multiples efectes que pot produir el corrent degut a electrons calents, es cita
la pertorbació a altres dispositius en el mateix integrat. Concretament, a [48] s'afirma que per
freqüències baixes (<100 MHz) el corrent per ionització d'impacte és la més important de les
fonts d'acoblament per substrat, seguit del soroll introduït pels contactes, i l'acoblament
capacitiu per les juncions. Els autors del treball realitzen un circuit de test amb part sorollosa i
un converser A/D que actua com a sensor, ambdós circuits aïllats completament excepte pel
substrat comú. El circuit permet connectar o no els contactes de polarització a les fonts dels
MOS sorollosos. Els resultats de les mesures no ofereixen diferències entre les dues opcions
de polartizació esmentades, cosa que porta a afirmar que la major font d'acoblament és el
corrent injectat pels dispositius sorollosos, que els autors suposen degut a ionització per
impacte. Tanmateix, en el treball no es demostra que aquest sigui realment el mecanisme
d'injecció de soroll. És més, el corrent injectat al substrat degut als portadors calents hauria
de ser del mateix signe en una transició O —> 1 que en una transició 1 —> O, variant només la
seva magnitud en funció del corrent J d, com mostren els models més habituals [44], [47]. En
canvi, això no és el que s'observa en les formes d'ona publicades en el treball, ni en els
resultats obtinguts per nosaltres i que apareixen en la resta del capítol. Per contra,
l'acoblament capacitiu a través de les juncions sí que proporciona una forma de la pertorbació
diferent segons el sentit de la commutació.
Per tal d'esbrinar la importància relativa de la ionització per impacte en front
l'acoblament purament capacitiu, s'utilitza el simulador de dispositius MEDICI per avaluar la
quantitat de corrent que s'injecta en el substrat degut a cada un dels dos mecanismes. A
semblança del que es farà en apartats posteriors, i que ja es comentarà amb més detall, es
realitzen simulacions bidimensionals de dos transistors N propers, on un d'ells està
commutant. Els dispositius es defineixen segons característiques d'una tecnologia de
0.7 u,m, i s'aprofita el fet que MEDICI permet considerar o no ionització d'impacte en
realitzar les anàlisis. A la figura 2.2 es mostra la magnitud de la densitat de corrent en el
substrat en una secció a 1 |4.m de profunditat, sota els transistors. Entre 6 i 8 (im en l'eix
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Fig. 2.2. Densitat de corrent a 1 jim de la superfície, generada per un transistor amb L=0.7 um, transició 5 a
O volts al seu drenador.
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horitzontal hi ha el drenador que realitza una commutació de 5 a O volts, mentre que entre les
24 i 26 (im es troba el drenador del transistor sensible. S'observa com la contribució del
corrent de substrat degut a portadors calents és del mateix ordre que la injecció capacitiva,
uns pocs microampers per miera d'amplada, tal com s'havia comentat anteriorment. Si la
transició és de O a 5 voltsj'la diferència és molt menor, ja que la contribució de la ionització
per impacte passa a ser inferior al (iA/|im. Això és degut a que en aquestes transicions el
corrent que circula per la branca P és major que el que circula per la branca N, ja que es
carrega la capacitat de sortida. També es realitzen simulacions amb dispositius definits amb
una tecnologia de 1.5 jim, on la llargada de canal és el doble que abans, i s'observa com la
contribució de la ionització per impacte és molt menor, aproximadament un 20% del corrent
de substrat. Per tant, es pot concluore que no és cert que el corrent produït per portadors
calents sigui dominant, sinó que la seva importància augmenta amb l'evolució tecnològica, i
que no és fins les tecnologies actuals que s'ha fet comparable al corrent injectat
capacitivament.

2.1.2. Mecanismes de recepció del soroll
2.1.2.a. Recepció capacitiva a través de lesjuncions.
A l'igual que la capacitat d'una junció permet la injecció de la pertorbació quan hi ha
una variació de la tensió de drenador respecte al substrat, també aquesta capacitat permet la
recepció del soroll quan hi ha una variació de tensió entre el substrat i el node pertorbat,
típicament el drenador. El soroll també pot ser acoblat al canal a través de les zones de
buidament, tot i que es pot contemplar com una contribució del soroll injectat al drenador o a
la font, de la mateixa manera que en un model simple del MOS les capacitats efectives entre
aquests terminals i el substrat tenen una contribució de la capacitat entre canal i substrat,
contribució que depèn de la regió de treball del dispositius [49].
El mecanisme capacitiu també és especialment preocupant en dispositius passius
implementats en el substrat (resistències, capacitats), i en transistors bipolars laterals, ja que
aleshores el soroll s'acobla directament sobre la base, i és amplificat.
2. 1.2. b. Efecte substrat.
És prou coneguda la dependència de la tensió llindar dels transistors amb la tensió
entre substrat i font, V¿s. Per un NMOS, aquesta dependència ve donada per:
VT = VTO + rV20è - a s - *
'
(2-2)
on /és un paràmetre llindar del substrat, i 0¿ el potencial de superfície en forta inversió.
Aquests dos paràmetres es poden expressar com:

(2.3)
(2.4)
"i

Quan hi ha una pertorbació al substrat, varia la tensió Vfo, amb ella la tensió llindar VT, el
corrent de drenador I¿, i la tensió al drenador V ¿s- A aquest fenomen se l'anomena efecte
substrat o body effect. Un increment momentani de tensió al substrat es manifesta al
drenador com un pic negatiu de soroll, i viceversa. Com es veurà més endavant, la magnitud
del soroll acoblat per body effect és de l'ordre del soroll adquirit capacitivament. Tot i això,
depèn de paràmetres tecnològics com ara el dopat del substrat NA- A la figura 2.3 es
representa gràficament la dependència del nivell de soroll adquirit per aquest mecanisme amb
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L'aproximació descrita presenta principalment dos desavantges. El primer, és la
natura bidimensional del simulador. Això fa que no es puguin contemplar determinades
situacions, com ara transistors disposats transversalment. Aquesta limitació, però, té un
efecte poc important en la majoria de paràmetres d'interès, i les situacions que no permet
contemplar el simulador s'han procurat tenir presents en l'anàlisi experimental. El segon
desavantatge és el llarg temps requerit per a realitzar cada simulació. El temps de computació
elevat que requereix un simulador de dispositius típic queda multiplicat en el nostre cas pel
nombre d'instants de temps sobre el que es realitza l'anàlisi transitori. Per tant, és desitjable
limitar l'estudi a situacions o dispositius simples, per a accelerar al màxim les simulacions.
Aquest ha estat un criteri que ha influït en la definició dels dispositius a analitzar, tal com es
comentarà en els punts corresponents.

2.1 Mecanismes d'injecció i recepció del soroll
Qualsevol node en commutació pot introduir soroll al substrat, que donada la seva resistivitat
finita pot ser transmès a altres dispositius veïns. Tanmateix, els mecanismes pels quals
s'injecta i es reb el soroll són diversos, i convé conèixer-los per a entendre millor l'efectivitat
de les accions que es poden prendre per a eliminar el problema del soroll, i la seva
importància en cada tipus de dispositiu.
A la figura 2.1 es mostra una il·lustració dels principals mecanismes d'injecció i de
recepció de soroll que es comenten a continuació.
transició
de tensió
-j "

node sensible

GND digital sorollosa

GND analògica

i
contacte de
polarització

1

^\, capacitats de Juncions
^^polaritzades inversament

intacte de
polarització

Fig. 2.1. El soroll és injectat majoritàriament a través de les juncions dels dispositius en commutació, i dels
contactes de polarització connectats a línies sorolloses -esquerra-, mentre que és rebut pels dispositius
sensibles a través de les juncions, per efecte substrat, i a través de l'alimentació connectada al substrat -dreta-.

2.1.1. Mecanismes d'injecció de soroll al substrat
2.1.1. a. Injecció capacitiva a través de les juncions.
El mecanisme més evident pel qual s'introdueix soroll al substrat és a través de les
juncions PN que es formen entre els dispositius i el substrat o els pous. Si els dispositius
operen normalment, .les juncions estan polaritzades inversament i el seu comportament
circuital és el d'una capacitat, de valor
\m

V2,
'I-

Vbi.

(2.1)
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NA, per un transistor saturat amb Vá5=2.5 V (quan V£í=0), nivell de soroll al substrat
V¿5=10 mV, i resta de paràmetres típics d'una tecnologia de 1.5 |im. Es comprova que a
mesura que augmenta el dopat del substrat, augmenta la pertorbació al drenador sensible.
Recordar que les lleis de l'escalat porten un increment continu dels nivells de dopat, com es
veurà al capítol 8. Per últim, cal remarcar la independència de l'efecte substrat amb la
freqüència, a diferència del mecanisme capacitiu.
tensió al drenador deguda a efecte body (V)

dopat del substrat (cm-3)

Fig. 2.3. Soroll al drenador degut a l'efecte substrat produït per una Vfo=10 mV, en funció del dopat.

2.1.2.c. Recepció a través dels contactes.
Si les línies d'alimentació de la circuiteria analògica s'utilitzen també per a polaritzar
el substrat, el soroll pot ésser adquirit a través dels contactes i afectar aquestes línies
d'alimentació. Aquest mecanisme afecta alhora tota la circuiteria connectada a les mateixes
alimentacions. Si el PSRR del circuit afectat és baix, aquest pot ser el mecanisme principal de
recepció del soroll. Un disseny acurat amb circuits diferencials pot eliminar aquest problema.

2.2 Acoblament entre dispositius MOS
2.2.1. Característiques generals
Per començar la caracterització de l'acoblament per substrat, es parteix de les dades que
s'obtenen amb un simulador de dispositius. Es defineix una estructura consistent en una
secció vertical de circuit integrat en la que hi ha definits dos transistors propers, tal com es
mostra a la figura 2;4. Les dimensions i característiques tecnològiques corresponen a les
d'una tecnologia de 1.5 um, i s'enumeren a la taula 2.1.
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a)
b)
Fig 2.4. Dispositiu consistent en dos transistors sobre el mateix substrat, per a anàlisi amb el simulador de
dispositius bidimensional. a) Dos NMOS. b) Un NMOS i un PMOS dins un pou N.
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1.6 )im
2y,m
250 À
1.5el6cnr3
2el6cnr 3
0.4 |im
1.5 u,m
4.4 urn
10 um

Llargada porta (L)
Amplada porta (W)
Òxid de porta (tox)
Dopat substrat (Nsl,h)
Dopat pou N (Nweii)
Profunditat iuncions (x¡)
Profunditat pou (xjweii)
Amplada drenador (a)
Distància entre dispositius (d)

Taula 2.1. Característiques dels transistors en les simulacions que es realitzen en aquesta secció.

El simulador de dispositius realitza un mallat sobre la secció definida, i resol les
equacions de Poisson i de continuitat sobre tots els nodes. El requeriment en temps de CPU i
de memòria per a cada simulació augmenta amb el nombre de nodes. Un anàlisi transitori
com els que es realitzen en aquesta secció, de durada 2 ns, amb una ressolució temporal
acceptable i un mallat d'uns 3000 nodes triga unes quatre hores en una estació de treball
SPARC 10. El temps de simulació creix de forma gairebé quadràtica amb el nombre de
nodes. Per tant, un dels criteris que s'han seguit a l'hora de definir l'estructura a simular ha
estat minimitzar la seva complexitat, donat el gran nombre de simulacions que s'han de
realitzar. És per això, com es pot veure a la figura 2.4, que ens estalviem de posar contactes
de polarització, i suposem que el substrat es polaritza amb un contacte a la cara posterior de
la oblia. Per la mateixa raó el substrat té un gruix de 50 (im, inferior a l'habitual. Les oblies
se suposa que són sempre de tipus P, excepte quan es simula l'acoblament entre dos PMOS.
Es consideren dos tipus d'oblia en les anàlisis: oblies poc dopades o P-, i molt dopades o
P+. En el segon cas, el substrat té un dopat de l'ordre de 1019 cm'3, i una capa epitaxiada de
gruix 4 jim i dopat 1.5-ÍO16 cm'3. Les oblies P+ es fabriquen amb gruixos de la capa
epitaxiada d'unes 10 |im, però el processat de l'oblia fa que el gruix efectiu d'aquesta capa es
redueixi sensiblement degut a efectes de difusió vertical.
Els dos transistors definits en un mateix substrat es connecten a un circuit definit a
nivell SPICE, de forma que un d'ells estigui en commutació i produeixi soroll, mentre l'altre
està saturat, amb una tensió de drenador constant excepte pel soroll que pugui rebre a través
del substrat. El transistor en commutació forma sempre part d'un inversor comanat per un
senyal quadrat amb transicions entre O i 5 V de 0.25 ns de durada. El transistor sensible es
satura curtcircuitant porta i drenador, i es polaritza amb una resistència de pull-up (o pulldown si es tracta d'un PMOS) tal que la tensió en continua al node sensible sigui de 2.5 V,
per a poder establir comparacions en igualtat de condicions. A la figura 2.5 es mostra un

"LA.
node sensible

substrat P

Fig 2.5. Esquema del circuit simulat, amb els NMOS definits amb el simulador de dispositius i compartint el
mateix substrat.
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esquema d'aquesta xarxa de polarització, pel cas en què els dispositius acoblats són NMOS.
Com es pot veure, les difusions més properes entre sí són les que fan el paper de drenador.
Per simplificar el problema i independitzar-lo dels efectes de l'encapsulât, es considera que
tant els contactes com les alimentacions estan connectats a tensions ideals.
A la figura 2.6 es poden observar les formes d'ona que apareixen als diversos
terminals. En primer lloc es mostra el senyal a l'entrada i a la sortida de l'inversor sorollós.
Observar que a la sortida es té una petita sobretensió a l'inici de cada transició, deguda a
acoblaments interns en el transistor. A continuació -fig.2.6.b- es mostra el soroll present al
substrat. Per una banda, el soroll sota el NMOS pertorbador, i per l'altre banda el soroll sota
el dispositiu pertorbat. Observar que les dues formes d'ona són coincidents, excepte que la
segona ha estat atenuada en el seu recorregut pel silici. Com que el soroll ha estat acoblat
capacitivament, la forma d'ona està lligada a la derivada de la tensió al drenador. Així, si ens
fixem en la primera transició, veiem que al substrat apareix un petit pic positiu, degut a la
petita sobretensió al drenador, i després un pic negatiu més important, degut a la transició de
5 a O volts (derivada de tensió negativa). Un raonament anàleg es pot fer per l'altra transició.
Per últim, es mostra la forma d'ona al drenador del dispositiu saturat, que tot i estar
circuitalment aïllat de l'inversor, acusa les seves transicions.
— Soroll al substrae sota el NMDS pertorbador
• - Soroll al substrat sota el Ï£DS sensible

-Tensió a la porta en connutacio
•Tensió al drenador en contnutacio
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Fig. 2.6. a) Formes d'ona a l'entrada i a la sortida de l'inversor sorollós, b) Soroll present al substrat,
c) Soroll rebut al drenador del transistor veí.

La forma d'ona que s'observa al drenador sensible també pot ser explicada tenint en
compte els mecanismes de recepció de soroll de què es parlava al punt 2.1.2. Si de nou ens
centrem en el soroll produït per la primera transició, els dos pics de soroll presents al substrat
fan que, a través de la capacitat de la junció, apareguin tres pics de soroll al drenador
sensible, corresponents a cada una de les transicions en la tensió al substrat -és a dir, un
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primer pic positiu petit, un segon pic més gran i negatiu, i un tercer positiu-. A més, per
body effect, apareixen dos pics de tensió que es superposaran als anteriors: el pic petit
positiu provoca un lleuger decrement de tensió al drenador, mentre que el pic segon negatiu
provoca un increment de tensió important. D'aquesta forma queden identificats els tres pics
de soroll que apareixen a cada transició a la figura 2.6.c. Els dos primers són deguts
principalment a efecte capacitiu, mentre que el tercer és degut bàsicament a l'efecte substrat
del dispositiu sensible. Per confirmar el que acabem d'exposar, es fan dues simulacions
substituint els dispositius acoblats pels seus models SPICE, i connectant els terminals de
substrat als punts on s'ubiquen els dispositius en un fragment de silici com el de la
figura 2.4. En els models dels transistors, es fa zero la capacitat de les juncions en una de
les simulacions (paràmetres CJ i CJSW), i en l'altra es fa zero el paràmetre de body-effect
(GAMMA). D'aquesta manera tenim per una banda el soroll adquirit exclusivament per
efecte substrat, i per l'altra el soroll adquirit capacitivament. A la figura 2.7 es mostren les
formes d'ona obtingudes, i es pot comprovar com coincideixen totalment amb la teoria
exposada.

-Scroll rebut per efecte substrat
-Scroll rebut a traves de les juncions
0.75
1.00
1.25
ttae(seconds) *10"-9

Fig. 2.7. Soroll en el drenador sensible, descomposat en la part rebuda capacitivament, i la part rebuda per
efecte substrat.

Les formes d'ona mostrades a la figura 2.6 corresponen a l'acoblament entre dos
NMOS en un substrat P-, i el nivell de soroll pic a pic obtingut és d'uns 100 mV. Un nivell
de soroll suficientment rellevant per produir errors prou importants. Un conversor A/D de 8
bits, per exemple, requereix nivells de soroll al senyal analògic inferiors als 20 mV. A la
taula 2.ÏÏ es mostren els nivells de soroll obtinguts quan l'acoblament no és entre NMOS,
pels dos tipus de substrat. Es pot veure que el soroll és major quan els dispositius acoblats
són del mateix tipus, cosa lògica ja que altrament la pertorbació ha de travessar la junció del
pou. També és significativament major el soroll d'un NMOS sobre un PMOS que a
l'inrevés. La diferència entre dos NMOS acoblats i dos PMOS és deguda a la diferent
conductivitat del substrat. De totes formes, s'ha de remarcar que en l'últim cas es considera
una oblia tipus N, és a dir, que els transistors no estan dins un pou. Si els PMOS es
trobessin en un pou N, l'acoblament dependria fortament de la distància dels dispostius als

NMOS sobre NMOS
NMOS sobre PMOS
PMOS sobre NMOS
PMOS sobre PMOS (oblia N)

Substrat poc dopat
102 mV
77.5 mV
44 mV
119 mV

Substrat molt dopat
2.8 mV
2.2 mV
1.05 mV
3.1 mV

Taula 2.II. Comparació entre nivells de soroll segons el tipus de dispositiu i tipus de substrat.
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contactes. De qualsevol manera, donada la poca profunditat d'un pou, podem afirmar que en
oblics tipus P l'acoblament entre dos PMOS és significativament inferior a l'acoblament entre
dos NMOS, i per tant es considerarà que aquest és sempre el pitjor cas.
En substrats molt dopats la relació de nivells de soroll entre els diversos tipus de
transistors es manté, però en valor absolut la pertorbació és ara molt inferior. Això és degut a
que, com la part altament conductora del substrat està connectada a una terra ideal, qualsevol
pertorbació injectada al substrat és derivada a massa a través d'un camí de baixa impedància,
aconseguint-se una excel·lent polarització al voltant del dispositiu pertorbat.

2.2.2. Dependència del soroll amb paràmetres tecnològics i de disseny
Per a completar la caracterització de l'acoblament per substrat en tecnologies MOS, s'estudia
la seva dependència amb un seguit de paràmetres lligats o bé al procés o bé al layout. Es
parteix d'un cas elemental, consistent en dos dispositius acoblats com els mostrats a la
figura 2.4, amb les mateixes característiques que s'enumeren a la taula 2.1. Partint d'aquest
cas de referència, es fan un seguit de simulacions modificant el valor de cada un dels
paràmetres en estudi, mentre la resta de valors es mantenen invariables. Així es poden
obtenir corbes de la dependència del soroll amb cada un dels paràmetres en estudi. El circuit
utilitzat és el mateix que el mostrat a la figura 2.5, excepte que el transistor sensible no està
saturat. Si es tracta d'un NMOS, la tensió a la seva porta es força a 5 V i el seu drenador es
connecta a V¿d a través d'una resistència de valor 60 KJQ, mentre que si el soroll és rebut per
un PMOS, la tensió a la porta és de O V i el drenador es connecta a GND a través d'una
resistència de 150 K£l Això fa que el dispositiu treballi en zona lineal, amb una Vjs de 0.2 V
si és NMOS, i de 4.67 V si és PMOS.
Pels paràmetres de més interès es realitza l'anàlisi per totes les possibles
combinacions de tipus de transistor sorollós i sensible (soroll produït per un NMOS o per un
PMOS, ídem per qui reb el soroll), suposant substrat poc dopat. A més, per comprovar si hi
ha cap diferència amb el tipus de substrat, es fa una comparació entre substrats P- i P+, però
només per l'acoblament entre dos NMOS. A l'igual que en el punt anterior, el substrat és
sempre polaritzat amb un contacte posterior, sense els elements paràsits de l'encapsulât per a
simplificar al màxim el problema i independitzar-lo d'altres efectes relacionats. També per les
raons abans esmentades -reduir el nombre de nodes de la malla per a minimitzar la durada de
les simulacions-, el gruix de la oblia es redueix a només 50 (o,m. No hi ha cap raó per pensar
que per altres gruixos d'oblies les dependències obtingudes siguin diferents. Si es prengués
un gruix de l'oblia d'uns centenars de micres, com és habitual, la polarització del substrat a
la superfície seria deficient i obligaria a introduir més contactes de polarització en l'estructura
MEDICI a analitzar, augmentant-ne la complexitat i el nombre de nodes.
2.2.2.a. Dependència amb la distància entre dispositius.
En primer lloc es determina la dependència del soroll amb la distància entre
dispositius acoblats, des d'unes poques micres -el que permeten les regles de disseny-, fins
a un centenar de micres de separació. Si els dispositius acoblats són de diferent tipus, la
junció del pou es troba a igual distància dels dos dispositius. A la figura 2.8 es mostra el
resultat obtingut per substrats P-, i pels diversos tipus de transistors [50]. El soroll per
substrat disminueix ràpidament amb la distància, no de forma lineal, sinó amb una
dependència una mica més forta, del tipus l/(dL5) aproximadament. Això vol dir que en
aquest tipus de substrat, una primera mesura elemental i efectiva per a reduir l'acoblament
consisteix en maximitzar la distància entre font de soroll i dispositiu sensible. Això per sí sol
pot ser suficient per eliminar els problemes d'acoblament si el soroll és introduït pels

21

2.2. Acoblament entre dispositius MOS

dispositius. Tanmateix, si les línies amb que es polaritza el substrat estan contaminades amb
soroll, incrementar la distància entre dispositius acoblatS'pot ser inútil, ja que els contactes
injectaran soroll i estaran prop del transistor pertorbat.
La relació del nivell de soroll per d=W \Jirn i per d=100 (im és aproximadament igual
per a tots els tipus de transistors, és a dir, que el tipus de transistor és indiferent en la
dependència amb la distància. A diferència del que s'ha vist al punt anterior, el soroll rebut
per un PMOS és sempre major que el rebut per un NMOS. Això s'explica per la dependència
del soroll amb el punt de polarització del drenador sensible, tal com es veurà a l'apartat
2.2.2.g.
—o— NMOS-> NMOS
••••«"• NMOS-> PMOS
—o— PMOS-> NMOS
--»-- PMOS-> PMOS

o.
a

30

40

50

60

70

80

90

distància entre dispositius acoblats (nm)
Fig. 2.8. Dependència de l'acoblament per substrat amb la distància entre dispositius pertorbats, substrat P-.

En el cas de substrats altament dopats, el nivell absolut del soroll es veu dràsticament
reduït en millorar la polarització. A la figura 2.9 es compara la dependència amb la distància
entre dos NMOS pels dos tipus de substrat, amb l'eix vertical en escala logarísmica per a
apreciar-ne millor la tendència. Es pot comprovar que per distàncies molt curtes, el soroll
decreix més ràpidament en substrats P+ que en P-. Això és degut a que, per distàncies
tendents a zero, el soroll es propaga a través de la capa epitaxiada, mentre que així que
s'incrementa la separació entre dispositius la part de pertorbació que es desvia cap a l'interior
del substrat augmenta, disminuint ràpidament el soroll que reb el transistor veí. Per
distàncies majors que unes dues vegades el gruix de la capa epitaxiada -aquí es coincideix
amb [51]-, la dependència amb la distància és igual que en oblics P-. Alguns autors
1000
—D— substrat P—-o— • substrat P+

100-

10'E.
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0.1-
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distància entre dispositius acoblats (pm)

Fig. 2.9. Dependència de l'acoblament amb la distància entre dispositius. Comparació entre substrats P- i P+,
en ambdós casos polaritzats per un contacte posterior ideal.
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difereixen aparentment en proclamar que en substrats molt dopats el soroll és independent de
la distància [52], [53]. Això és cert si en la seva propagació a través del substrat el soroll no
troba camins de retorn a terra, és a dir, si el substrat no està polaritzat amb un backplane o si
aquest presenta una impedància a terra elevada. En el cas simulat hi ha un contacte posterior
ideal, que atenua el soroll en la seva propagació. Al capítol 3 s'incidirà de nou en aquests
aspectes.
2.2.2.b. Dependència amb el dopat del substrat.
La dependència del soroll amb el dopat del substrat NSub s'analitza només per
substrats poc dopats. A la figura 2.10 es mostren els resultats obtinguts, per concentracions
de portadors entre 1014 i 1017 cm'3. En el cas d'acoblament entre transistors diferents,
s'escala per igual el dopat del pou i el del substrat. El dopat mínim que es pren en aquest cas
ve limitat per la distància entre els transistors, que s'ha fixat a 10 Jim. Com és sabut,
l'amplada de la zona de càrrega espaial en una junció és inversament proporcional al dopat
[41]. Si es prenen dopats molt baixos, la zona de buidament de la junció pou-substrat
s'extendrà fins a tocar els dispositius, proporcionant resultats incorrectes.
150

140130-

-o— NMOS-> NMOS
••«•-• NMOS->PMOS

120-

-o— PMOS->NMOS

110-

-A--

PMOS->PMOS^--'

10090807060-

50403020
1.0E-H5

l.OE+16

l.OE+17

1.0E+

donatrfp.lsubstrat -Nsuh- n/r.mT»

Fig. 2.10. Dependència de l'acoblament amb el dopat del substrat P-.

La tendència de l'acoblament entre dispositius del mateix tipus mostra com el soroll
augmenta amb el dopat. Això és degut a que s'incrementa la capacitat de les juncions
-expressió (2.1)- i per tant augmenta la capacitat dels dispositius d'injectar i rebre soroll. A
més, i tal com es va veure a l'apartat 2.1.2.b de la secció anterior, la recepció del soroll per
body-effect també és major en incrementar la concentració d'impureses. A la figura 2.11 es

Nsub « 6el5
Nsub = 3el5
Nsub = 9el4

0.75
1.00
time (seconds)

1.75 2.00

Fig. 2.11. Formes d'ona de soroll en un NMOS prenent tres valors de dopat. Es pot comprovar com en
augmentar el dopat augmenta tant el soroll adquirit capacitivament com l'adquirit per body-effect.
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mostren les formes d'ona obtingudes per tres dopats diferents, i s'observa com efectivament
en incrementar Nsub augmenten tant els pics de soroll adquirit capacitivament com els
adquirits per efecte substrat, segons la identificació que s'ha fet en e!punt 2.2.1.
El soroll originat per un transistor N i rebut per un PMOS presenta una clara
tendència a disminuir en augmentar Nsuf, i Nweii. El comportament s'explica si es considera
que la resistència del camí entre els dos dispositius acoblats augmenta, en fer-se menor
l'amplada de la zona de càrrega espaial, mentre que la resistència cap el contacte de
polarització disminueix. Dit d'una altra manera, en augmentar el dopat del substrat la
pertorbació troba més facilitat en derivar-se cap al contacte que cap a altres dispositius.
L'efecte es veu exagerat aquí per la poca distància entre dispositius. Si els transistors són del
mateix tipus, la relació entre ambdues resistències es manté constant.
2.2.2.c. Dependència amb el gruix de l'oblia.
Com s'ha comentat anteriorment, en totes les simulacions s'utilitza un gruix de
substrat de 50 |im, que és inferior als gruixos habituals de les oblics. A la figura 2.12 es
mostra el nivell de soroll entre dispositius per gruixos d'oblies de fins a 500 |im, mantenint
la profunditat dels pous [54]. Habitualment, les oblics tenen entre 300 i 600 Jim de gruix,
depenent del seu diàmetre. Es pot veure a la figura com el nivell de soroll augmenta
ràpidament per gruixos petits, arribant-se a un límit a partir del qual l'increment és molt
modest. Aquesta tendència a l'augment del soroll és deguda a que es polaritza el substrat per
la part posterior, de manera que a major gruix, més mal polaritzat estarà. Si la polarització es
fa exclusivament amb contactes a la superfície, el gruix de la oblia influeix de forma
negligible en el soroll. Arribats a un cert límit, la resistència cap al contacte posterior és tant
alta que tota la pertorbació injectada es deriva cap al dispositiu veí. Per això s'observa una
saturació en l'increment del soroll. El límit a partir del qual s'arriba a aquesta saturació
dependrà de la resistència al contacte posterior, i per tant de la conductivitat del substrat. Per
això s'observa a la figura 2.12 que per oblics tipus P l'esmentat límit és inferior que per
oblies tipus N -acoblament entre dos PMOS-.
1UU-

350-

jj..--'

300-

>

£
a
u

'5.

..i--'''

—0— NMOS->NMOS
--o-- NMOS->PMOS

K--''

—o— PMOS->NMOS

250-

o

'5.

.A--'"

y»''

200-

o/'

150-

1
g 10050-

*'

•»-

^

--A-- PMOS -> PMOS
^
o

a

o———°

D

*"

.—•*"*"

j»-"'"

__n_——a

e'^°~~~~~*

'^
...o
o-"""

.0

o

o

°

°"

-°

*

-°

50

150

200

250

300

350

400

450

500

n-

100

550

gruix de l'oblia (um)

Fig. 2.12. Dependència de l'acoblament amb el gruix de l'oblia poc dopada, quan es polaritza amb un contacte
posterior.

La conclusió que es pot treure és que no és recomenable polaritzar únicament amb un
contacte posterior els substrats poc conductors, ja que la pràctica totalitat de la pertorbació és
derivada cap a altres dispositius, i no cap a terra. En el capítol 5 s'aprofondeix en les
alternatives de polarització. En canvi, en substrats altament dopats la pertorbació sí que es
deriva en la seva majoria cap al contacte, com es pot comprovar a la figura 2.13. En
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augmentar el gruix de l'oblia, o augmentar la seva resistivitat, el soroll augmenta de forma
lineal, però mantenint nivells de soroll encara molt baixos. A la realitat, la millora respecte a
oblics P- no és tant gran, ja que s'ha d'afegir la impedància del terminal de l'encapsulât
associat al contacte, com es veurà en capítols posteriors.
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Fig. 2.13. Comparació del soroll entre oblics molt i poc dopades, en funció del seu gruix. Acoblament entre
dos NMOS.

2.2.2.6?. Dependència amb l'àrea del drenador.
Per variar l'àrea de drenador es modifica l'amplada de la difusió -dimensió a, segons
la taula 2.1-, mentre que es manté constant l'amplada del dispositiu MEDICI -paràmetre W-.
Els resultats obtinguts es mostren a la figura 2.14, i com era d'esperar el soroll augmenta de
forma aproximadament lineal, ja que l'àrea de drenador és proporcional a la capacitat de la
junció, i aquesta al corrent entre substrat i drenador. Per substrats molt dopats, la
dependència també és lineal, amb una constant de proporcionalitat lleugerament inferior.
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Fig. 2.14. Dependència de l'acoblament amb l'àrea dels drenadors dels transistors acoblats.

2.2.2.e. Dependència amb la profunditat de les juncions.
A la figura 2.15 es mostra la dependència obtinguda amb la profunditat de les
juncions de drenador o surtidor. Els resultats obtinguts no són massa significatius, ja que
degut a la difusió lateral, és difícil mantenir una llargada de canal perfectament constant. Tot i
això el soroll presenta una lleugera tendència a augmentar en fer-se més profundes les
juncions. Això es correspon" amb el que es pot predir intuitivament. En augmentar l'àrea de
les parets laterals de la implantació de drenador, augmenta la seva capacitat al substrat.
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interessa conèixer com influeix en el soroll el punt de la característica DC en el que està
treballant el dispositiu. Per això, es fan un seguit de simulacions en les condicions habituals,
però variant la tensió a la porta del transistor sensible entre O i 5 V. A la figura 2.17 es
mostren els resultats obtinguts, per acoblament entre dos NMOS o entre dos PMOS. Per a
una millor comprensió, a la figura 2.18 es poden observar les corbes característiques pels
dos transistors. Es pot observar com, tant per NMOS com per PMOS, el soroll és menor
quan el dispositiu treballa en zona lineal, mentre que és màxim en zona de saturació. En el
transistor NMOS les tres zones queden més delimitades, ja que l'augment del soroll en
saturació és major. Això es pot justificar relacionant-ho amb el guany de cada dispositiu, que
és major en el NMOS que en el PMOS, i que coincideix plenament amb la zona de treball en
saturació de cada transistor. Recordar que la trasconductància gmb que relaciona corrent de
drenador i tensió al substrat és proporcional al guany gm. Com a conclusió general, un
transistor tindrà màxima sensibilitat al soroll quan treballi en saturació, i aquesta sensibilitat
serà major quant major sigui el guany del transistor. Per altra banda, en zona lineal, un
PMOS resulta lleugerament més sensible al soroll que un NMOS, cosa que justifica la relació
entre les corbes de la figura 2.8.
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tensió a la porta (volts)
Fig. 2.17. Dependència de l'acoblament amb el punt de polarització del dispositiu sensible.
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Fig. 2.18. Corbes de transferència dels transistors NMOS i PMOS.

2.2.2.h. Dependència amb el temps de pujada/baixada del senyal sorollós.
Mantenint la mateixa estructura i característiques dels dispositius acoblats, es varia el
temps de transició a la porta de l'inversor pertorbador entre una desena de picosegons i
10 ns. La velocitat de commutació a la porta repercutirà en la velocitat al drenador, que és
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qui realment injecta el soroll. Pel rang de variació que es pren, el temps de baixada a la tensió
de drenador d'un NMOS varia entre 1.5 ns i 45 ps. La relació no és lineal, ja que per temps
de commutació molt baixos el temps de pujada o baixada al drenador queda limitat per les
característiques del transistor. A la figura 2.21 s'observa com el soroll acoblat augmenta
fortament en fer-ho la velocitat de les transicions, arribant-se a centenars de mil-livolts [50].
Fins i tot quan la velocitat de commutació al drenador es satura, el soroll acoblat segueix
augmentant, és a dir que part de la pertorbació és injectada directament des de la porta al
substrat. Observar que el rang de variació del nivell de soroll a l'eix d'ordenades és el més
gran de tots els paràmetres que s'han estudiat en aquesta secció. En altres paraules, la
velocitat de commutació és el paràmetre més important que ens determina la quantitat de
soroll acoblat a través del substrat, i sens dubte l'increment de la velocitat d'operació dels
circuits és el que ha determinat l'aparició d'aquest problema en els úlüms anys.
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Fig. 2.19. Dependència de l'acoblament amb la velocitat de commutació a la porta de l'inversor sorollós.

2.3 Acoblament entre dispositius en tecnologies BiCMOS
Donada la tendència en el món microelectronic d'integrar en el mateix xip sistemes complerts
formats per tecnologies diverses, també interesa estudiar l'acoblament que es pot produir
entre transistors bipolars i transistors d'efecte camp, en tecnologies BiCMOS. En transistors
bipolars, el soroll s'injecta i es reb bàsicament a través de les capacitats de les juncions. Els
resultats obtinguts a la secció anterior i que no estiguin lligats a característiques pròpies dels
transistors MOS, també seran extensibles a tecnologies BiCMOS. Així, s'espera el mateix
tipus de dependència amb la distància entre dispositius, àrea de les juncions, o temps de
commutació. En canvi, hi ha algunes característiques lligades a l'estructura del transistor
bipolar que caldria veure com influeixen en el soroll produït o en el soroll rebut.
Com a la secció anterior, es pren una estructura composada per dos dispositius
acoblats, i es realitzen anàlisis transitoris per a esbrinar la dependència de diversos
paràmetres en el soroll. Es concret, l'estructura consisteix en un transistor NPN vertical
compartint substrat amb un dispositiu NMOS, separats 40 |im. Les dimesions i
característiques tecnològiques dels dos transistors corresponen a les d'un procés BiCMOS de
3 (im. El substrat emprat per aquest procés és altament dopat, i es polartiza a través d'un
contacte posterior, amb una inductància sèrie de 10 nH per modelar en primera aproximació
els elements paràsits de l'encapsulât. A la figura 2.20 es mostra una secció vertical del
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transistor bipolar. En destaca l'estructura del col·lector, format per una difusió profunda poc
dopada (NTUB), més una capa enterrada altament conductora -dopat 8.5-1018 cm~3- i un
contacte profund també molt conductor (NPLUG). D'aquesta forma es minimitza la
resistència de col·lector del transistor, rc. La longitud total del dispositiu -i per tant de la capa
enterrada- és de 55 |J,m.
Emissor

Col·lector

r r t N* j i \ e
\

-C

V N PLUG/

^—

N+

Base

J Ç P+
PBASE

NTUB

1

epitàxia P-

capa enterrada N+ (BLN)
substrat P+

Fig. 2.20. Secció vertical del transistor bipolar NPN utilitzat en les simulacions.

Es divideix l'estudi segons els dos sentits possibles que pot tenir l'acoblament, és a
dir, acoblament del bipolar sobre el MOS, o a l'inrevés. Per cada situació, es considera el
transistor bipolar treballant en configuració d'emissor comú o de col·lector comú.

2.3.1. El transistor bipolar com a font de soroll
2.3.1.a. Configuració d'emissor comú.
En primer lloc s'estudia el soroll produït per un BJT amb el seu col·lector en
commutació, en una senzilla configuració d'emissor comú com la mostrada a la figura 2.21.
S'aplica una transició baix-alt a la base del transistor, de durada 1.5 ns, que és pròpia de la
tecnologia escollida. Aquesta transició fa passar el transistor de tall a saturació, provocant
una transició alt-baix al col·lector. A la figura 2.22 es poden veure les formes d'ona a la base
i al col·lector del transistor sorollós, junt amb la forma d'ona rebuda pel transistor NMOS
sensible [55].

Vout

Fig. 2.21. Transistor bipolar NPN en configuració d'emissor comú.

Com que la resistència externa de col·lector triada és baixa (Rc=l KÍ2) respecte a la
resistència interna del col·lector (r^l KD), la tensió col·lector-emissor en saturació resulta
més alta de l'habitual. En quant a la forma del soroll rebut, si es compara amb la de la
figura 2.6 s'observa un major nombre d'oscil·lacions, cosa que és deguda a la presència

25
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Tanmateix, aquesta és una fracció de la capacitat total, per la qual cosa la dependència és
feble, més pel poc marge de variació que pot tenir aquest paràmetre. Per substrats P+, la
dependència serà encara menor, ja que la pertorbació travessa la capa epitaxiada verticalment,
per la qual cosa l'efecte de les parets laterals és minsa. En conclusió, la profunditat de les
juncions no és un paràmetre a tenir massa en compte en l'acoblament al substrat.
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Fig. 2.15. Dependència de l'acoblament amb la profunditat de les juncions de drenador.

2.2.2.f. Dependència amb el gruix de la capa epitaxiada.
Un paràmetre a tenir en compte en oblies molt dopades és el gruix de la capa
epitaxiada poc dopada. Com s'ha vist, l'avantatge d'aquests tipus de substrats quan estan
polaritzats amb un contacte posterior és que la part altament conductora permet una
polarització excel·lent del substrat sota els dispositius, molt a prop de la superfície. Per tant,
és d'esperar que si augmenta el gruix de la capa epitaxiada, empitjorarà la polartizació sota
els dispositius, i augmentarà el soroll. A la figura 2.16 es mostren els resultats obtinguts,
que confirmen les expectatives. S'observa com, encara que el gruix de la capa epitaxiada
sigui superior a l'habitual, els nivells absoluts són encara inferiors als que s'obtindrien en
oblies P-, Recordem que el contacte posterior és conectat a una terra ideal.
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Fig. 2.16. Dependència de l'acoblament amb el gruix de la capa epitaxiada.

2.2.2.g. Dependència amb el punt de polarització del dispositiu sensible.
Deixant ja de.banda els paràmetres lligats a aspectes físics o geomètrics dels
transistors, veiem com influeixen alguns condicionan ts purament elèctrics. Concretament,
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d'un inductor en el contacte de polarització del substrat. En quant al nivell de soroll, el pic
màxim és de 30 mV (55 mVpp). Per a comparàr-ho amb el soroll que produiria un transistor
MOS en aquestes circumstàncies, es realitza una simulació per a mesurar l'acoblament entre
dos NMOS en aquesta tecnologia, amb un temps de transició a la porta de 0.5 ns, els
dispositius separats també 40 (im i amb el mateix tipus de polarització del substrat.
L'amplitud del pic de soroll mesurat és de 2.6 mV, és a dir, que el soroll produït per un
bipolar en commutació és al menys un ordre de magnitud major.

I"
ÊO

tensió al col·lector
tensió a la base
0.50

1.50
2.00
2.50
tiineí seconds) •10--9

1.50
2.00
2.50
time(seconds) *10"-9

3.00

3.50

Fig. 2.22. a) Formes d'ona a la base i al col·lector del transistor bipolar sorollós, b) Soroll rebut pel NMOS.

La raó per la qual el transistor bipolar és molt més sorollós que el MOS és la seva
grandària. La injecció de soroll es produeix pel mecanisme capacitiu, i aleshores com major
és l'àrea de la junció, major és el soroll introduït. Com que en la configuració en emissor
comú el col·lector en commutació forma una junció directament amb el substrat, la quantitat
de soroll injectada és elevada. Per confirmar la importància de les característiques del
col·lector, es troba la dependència del soroll amb el dopat de la capa enterrada, i amb la
presència del contacte profund de col·lector (NPLUG a la figura 2.20). A la figura 2.23 es
mostra corn el soroll augmenta tant amb el dopat de la capa enterrada com amb la presència
del contacte de col·lector. El contacte profund ajuda a disminuir la resistència de col·lector rc
i així augmentar la velocitat en aquest node, cosa que augmenta l'acoblament a través de la
junció. Incrementar el dopat de la capa enterrada no només disminueix la resistència de
col·lector, sinó que a més incrementa la capacitat de la junció. Així, en configuracions
d'emissor comú, des del punt de vista del soroll es desitja una resistència de col·lector rc
gran, cosa que representa un compromís amb la velocitat de la porta.
35
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Fig. 2.23. Dependència de l'acoblament amb el dopat de la capa enterrada, configuració emissor comú.
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2.3.1.b. Configuració de col·lector comú.
Es realitza ara un anàlisi similar, però amb el BJT en configuració de col·lector comú,
com es mostra a la figura 2.24. El senyal excitador és el mateix que a l'apartat anterior, i ara
el node de sortida és l'emissor.

Fig. 2.24. Transistor bipolar NPN en configuració de col·lector comú.

A la figura 2.25 es mostren els resultats obtinguts, de nou en funció del dopat de la
capa enterrada i de la presència del contacte profund de col·lector [55]. En primer lloc, cal
notar una significativa disminució del nivell de soroll. Això és degut a que ara la tensió al
col·lector és fixa, i només commuta la part interna del transistor, però no la part que està en
contacte amb el substrat. En quant a la dependència amb rc ara la dependència és la contraria
que la observada a l'apartat anterior. El soroll generat augmenta en disminuir el dopat de la
capa enterrada i en eliminar el contacte profund NPLUG. És a dir, que en polarització de
col·lector comú, es desitja una baixa resistència de col·lector des del punt de vista de soroll.
La raó de la dependència del soroll amb aquests paràmetres és que, fins i tot amb el
terminal de col·lector connectat a una tensió fixa, la resistència distribuïda en el camí des del
terminal extern fins la junció de base permet alguna variació de tensió a la part del col·lector
en contacte amb el substrat. Quan hi ha una commutació a la base, aquesta commutació es
propaga al substrat a través del col·lector. Com major sigui la impedància a través del
col·lector, o com menor sigui la resistència fins el terminal fixat a 5 V, menor serà la
quantitat de soroll acoblada. Aconseguir una tensió a la part interna del col·lector el més fixa
possible és tasca principalment del contacte profund NPLUG. Incrementar el dopat de la
capa enterrada també té importància, però el seu efecte es veu compensat en part per
l'increment de la capacitat de la junció.
25 n

—o— amb contacte profund NPLUG
-—o—- sense contacte profund NPLUG
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Fig. 2.25. Dependència de l'acoblament amb el dopat de la capa enterrada, configuració col·lector comú.
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2.3.2. El transistor MOS com a font de soroll
Una vegada vista la capacitat que té el transistor bipolar de generar soroll que es pot acoblar
al substrat, veiem quant sensible és al soroll. Per això, prenent la mateixa estructura que en
els apartats anteriors, es realitzen simulacions amb el NMOS en commutació, temps de
transició a la porta de 0.5 ns. El transistor bipolar es polartiza amb una tensió de base de 1 V,
i una resistència de base que faci que el dispositiu treballi en zona lineal.
En configuració d'emissor comú, l'amplitud del soroll rebuda al col·lector se situa al
voltant de 5.75 mV, és a dir, que és major que el soroll entre dos NMOS. El resultat és
sensat ja que el soroll s'acobla directament sobre el node sensible a través d'una capacitat
més gran que en un transistor MOS. En quant a la dependència amb el dopat de la capa
enterrada, hi ha una lleugera tendència a que el soroll s'incrementi en augmentar el dopat,
com era d'esperar.
En configuració de col·lector comú, el soroll rebut és molt menor, sobre els 1.65 mV
d'amplitud. Això és degut a que el node sensible és ara l'emissor, que se situa a la part més
interna del transistor bipolar. A la figura 2.26 es mostra la dependència amb el dopat de la
capa enterrada, i com era d'esperar, en augmentar el dopat disminueix la resistència a la font
de tensió, i en conseqüència es redueix la quantitat de soroll que arriba a l'emissor.

1E+18

3E+18

5E+18

7E+18

9E+18

dopat de la capa enterrada (l/cra3)

Fig. 2.26. Dependència de l'acoblament amb el dopat de la capa enterrada del transistor bipolar sensible,
configuració col·lector comú.

sorollós: NMOS
sensible: NMOS

emissor c. col·lector c.

emissor c. col·lectar c.

sorollós: NPN
sensible: NMOS

sorollós: NMOS
sensible: NPN

Fig. 2.27. Comparació del soroll acoblat entre les diverses situacions considerades en aquest capítol.
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A mode de resum, a la figura 2.27 es mostra una comparació dels nivells de soroll
entre els diversos tipus de transistors i en les diferents polartizacions. Un transistor bipolar
és més sorollós que un transistor MOS (de mida mínima), especialment quan el node en
commutació és el col·lector (configuració d'emissor comú). En quant a la sensibilitat al
soroll, donada la diferència de grandària el col·lector d'un bipolar reb més soroll que el
drenador d'un MOS. En canvi, si el node sensible és l'emissor, la immunitat al soroll és
major ja que el col·lector que l'envolta forma un apantallament, tant millor com menor és la
resistència de collector del transistor. A la pràctica, la relació entre nivells de soroll mostrada
a la figura 2.27 no sempre s'acomplirà, ja que dependrà de la grandària dels transistors amb
que es treballi, la velocitat, el circuit emprat per polartizar-los, etc., però seguiran essent
vàlides les conclusions obtingudes.

2.4 Mesures sobre circuits de test
Per tal de confirmar experimentalment la presència de l'acoblament per substrat, i algunes de
les dependències mostrades per simulació en les dues seccions anteriors, es realitzen una
sèrie de mesures sobre estructures de test. Les mesures es volen efectuar sobre estructures
senzilles semblants a les presentades en aquest capítol, consistents simplement en parells de
transistors acoblats. Es fabriquen tres circuits, un amb tecnologia CMOS de 1.5 urn, un altre
amb tecnologia CMOS 0.5 ju,m, i un tercer amb tecnologia BiCMOS de 3 um. Cada un d'ells
conté diversos parells de transistors o inversors, amb diferents característiques i
disposicions. Cap dels circuits s'encapsula, de forma que s'eviten efectes lligats a
l'encapsulât i a la circuiteria dels pads de sortida. El fet de no encapsular el circuit obligarà a
polaritzar sempre el substrat a través de contactes a la superfície, a diferència del que s'havia
fet a les simulacions. La polarització i la injecció del senyal es realitzen a través de puntes de
prova estàtiques, mentre que per la mesura del soroll s'utilitza una punta dinàmica amb una
impedància d'entrada de 1 MQ, 0.1 pF, temps de pujada inferior al nanosegon.
L'intrumental de mesura és bàsicament un generador d'estímuls HFS 9003 de Tektronix,
que permet generar polsos amb un temps de transició de fins a 0.8 ns, i un analitzador digital
de senyal DSA 602A, també de Tektronix, que pren 2-109 mostres/segon.
Per tal d'eliminar soroll blanc, cada mesura es fa promitjant un alt nombre
d'adquisicions, fins obtenir una forma d'ona estable. Tot i això queda el problema de
l'acoblament entre puntes, ja que totes elles s'ubiquen en un espai d'uns pocs mil·límetres
quadrats. Per tal d'eliminar el problema, s'aprofita la capacitat d'operar amb formes d'ona
que té el DSA. A més de la mesura sobre el pad de sortida, es realitza una segona mesura
amb la punta de sortida aixecada uns centenars de micres, de forma que el soroll que rebi no
provingui del circuit integrat, sinó únicament de radiacions o acoblaments entre puntes.
Restant les dues formes d'ona, s'obté el soroll present en el dispositiu de sortida.

2.4.1. Tecnologia CMOS 1.5 \im
Es realitza un circuit de test amb tecnologia ES2 ecpdlS (CMOS digital 1.5 jim). Es tracta
d'un procés pou-N, amb llargada mínima de la porta 1.6 |im, i que treballa sobre oblies P
poc dopades. En el circuit s'implementen sis parells de transistors, tal com es pot veure a la
figura 2.28.a: dos transistors N, dos transistors P, un NMOS junt amb un PMOS, i cada una
d'aquestes combinacions s'implementen dues vegades, una estructura situant els transistors
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amb la seves portes paral·leles, i una altra amb les portés perpendiculars. Cada un dels
pareils de transistors apareix ródèjat'dels corresponents'jyads per a dipositar-hi les puntes, de
50 |im de costat. El substrat es polaritza amb un anell al voltant dels dos transistors. Els
dispositius tenen una amplada de 40 |im, i estan separats orna distància mínima de 3.2 jim.
En el cas que estiguin disposats perpendiculars, la distància oscil·larà entre les 3.2 jim en els
punts més propers, fins a les 47 \\m dels extrems més allunyats. A la figura 2.28.b es pot
veure un detall de dos transistors en disposició perpendicular.

a)

b)

Fig.2.28. Xip de test implementat en tecnologia CMOS 1.5 um. a) Visió global, b) Detall de dos transistors.

El dispositiu sorollós adopta una polarització d'inversor NMOS -o PMOS, segons el
cas-, mentre que el transistor sensible es polaritza en zona òhmica, amb una tensió a la porta
de 5 V. L'inversor és comanat per un senyal de rellotge de 100 KHz i temps de transició de
1 ns. Degut a problemes logístics, només es realitzen les mesures entre transistors del
mateix tipus. Per a cada parell, es configura el transistor sensible de dues formes diferents:
fent que el terminal de drenador correspongui a la implantació més propera al dispositiu
sorollós, i fent que el drenador estigui en el cantó més allunyat. A la figura 2.29 es mostra un
esquema de les possibilitats de polarització.
drenador sensible

drenador sensible

_í_

f
J

drenador sorollós

I

Ç
\zzt~r

I.X..7777
7777 H
drenador sorollós

7777

^-J

7777

c)

a)
drenador sensible

drenador sensi ble
drenador sorollós

Î57

r

^

¡
1

L-^H y

2|

"T

7777
I
7777
drenador sorollós

d)
b)
Fig. 2.29. Esquema de les diverses formes en què es polaritzen els dispositius acoblats.
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A la taula 2.IÏÏ es resumeixen els resultats obtinguts, mentre que a la figura 2.30 es
mostra un exemple de les formes del soroll mesurat [54]. Els nivells de soroll són superiors
als que s'havien obtingut per simulació, si bé no es poden comparar directament degut a que
la mida dels transistors i la polarització del substrat són ara diferents. A l'igual que el que
s'havia obtingut en les simulacions, el soroll entre dos PMOS és lleugerament superior al
que hi havia entre dos NMOS, o en tot cas comparable. També demostra ser de gran
importància la orientació dels dispositius. S'ha de tenir en compte que, per dispositius
paral·lels, la distància entre transistors és molt petita, de forma que qualsevol increment de la
separació, com el forçat en variar la disposició dels dispositius, disminueix el soroll de forma
considerable.
Parell de transistors:
NMOS-NMOS paral·lels
NMOS-NMOS transversals
PMOS-PMOS paral·lels
PMOS-PMOS transversals

drenador proper al
dispositiu sorollós
288 mVDD
51.5mVDD
310mVDD
43mVDD

font propera al
dispositiu sorollós
71.5 mVOD
31.5mVDD
72.5 mVDD
33.5 mVDD

Taula 2.in. Resultats de les mesures d'acoblament per substrat, tecnologia CMOS 1.5 um.
Tektronix 602A DIGITIZING SIGNAL ANALYZER

2 V/div

12mV/div

1 usec/div

Fig. 2.30. Senyal introduït a la porta de l'inversor pertorbador (dalt), i soroll mesurat al transistor pertorbat
(baix).

Especialment remarcable és la diferència que hi ha en el soroll rebut pel sol fet
d'intercanviar els terminals de drenador i font del transistor sensible. En col·locar la font
entre els drenadors acoblats, s'obstrueix el camí de la pertorbació per la superfície i es força a
endinsar-se en el substrat. Com que en aquesta tecnologia el substrat és P-, la reducció de
soroll és considerable, especialment en el cas que els transistors estiguin disposats en
paral·lel. Aquest resultat també es pot obtenir per simulació. A la taula 2.IV es mostren els
resultats de quatre simulacions per dos transistors NMOS acoblats, amb les característiques
del cas de referència de la secció 2.2, i per les quatre possibles combinacions que es poden
donar entre les quatre implantacions que formen els dos transistors. Es pot comprovar com
efectivament, el pitjor cas correspon a tenir els drenadors acoblats directament enfrontats,
mentre que el millor és intercalar les dues fonts entre els nodes sorollós i sensible.

2.4. Mesures sobre circuits de test
NMOS sorollós — NMOS sensible
surtidor - drenador --- drenador - surtidor
surtidor - drenador — surtidor - drenador
drenador - surtidor — drenador - surtidor
drenador - surtidor — surtidor - drenador
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77mVDD
35.5 mVDD
34mVDO
16.2 mVDD

Taula 2.IV. Resultats de simulacions mostrant la importància de la ubicació de surtidor i drenador.

2.4.2. Tecnologia CMOS 0.5 |im
El segon dels circuits de test que es realitza és sobre tecnologia HCMOS5 de SGSTHOMSON. És una tecnologia CMOS de 0.5 |0,m, amb tres nivells de metall, subtrat P+
amb epitàxia, i pensada per a ser operada a 3.3 V. Igual que abans, el circuit integrat
consisteix en un total de sis estructures de test, consistents en un inversor CMOS pertorbant
un transistor sensible, cada estructura de test rodejada dels corresponents pads per
polarització, injecció de senyal i mesura. A la figura 2.31 es pot veure una imatge de part del
circuit, junt amb un detall d'una de les estructures.

a)
b)
Fig.2.31. Xip implementat en tecnologia CMOS 0.5 |im. a) Visió parcial, b) Detall d'un dels circuits de test.

Els transistors de l'inversor tenen una relació d'aspecte de 10/0.5, i estan comanats
per un senyal de rellotge d'amplitud 3.3 V, freqüència 1 MHz i temps de transició 1 ns. Els
transistors sensors tenen una relació d'aspecte de 10/5 per a fer-los més sensibles al soroll, i
estan permanentment en conducció ja que es força una IVgs\ de 3.3 V. Estan connectats a un
PMOS de pull-up -o NMOS de pull-down, segons el cas-, amb una tensió de porta
regulable a voluntat, de forma que es pot polaritzar en diversos punts de la seva corba de
transferència estàtica. A la figura 2.32 es mostra un esquema dels circuits de test que
s'implementen.
A part del tipus de transistor que actua com a sensor de soroll, cada estructura de test
es diferencia per la disposició dels transistors. Dues de les estructures tenen el sensor amb la
porta paral·lela als transistors de l'inversor, a mínima distància dels transistors pertorbadors,
i dins el mateix pou. Dues estructures més tenen el transistor sensor en disposició
perpendicular, també a mínima distància i en el mateix pou que els pertorbadors. Per últim,
altres dues estructures tenen dos pous N, un pel PMOS sorollós i l'altre pel circuit sensor,
situats de forma creuada com en un tauler d'escacs. Per cada una d'aquestes tres variants, es
realitzen dues estructures, l'una amb el circuit sensor de la figura 2.32.a, i l'altre amb el
circuit de la figura 2.32.b. En cada cas, el transistor que actua com a pull-up o pull-down es
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3.3V

3.3V
node
sensible I—IL Vgate

a)

b)

Fig. 2.32. Circuits de test implementats. a) NMOS com a transistor sensible, b) PMOS com a transistor
sensible.

situa a major distància que el que actua com a sensor, i es protegeix per un anell, per intentar
que la major part del soroll sigui rebut pel sensor. A la figura 2.33 es mostren les corbes
característiques dels dos circuits sensors. Es pot veure que en la configuració de la figura
2.32.a, el guany és molt menor que en el circuit de la figura 2.32.b, degut a la menor
transconductància del transistor PMOS.
Tektronix 602A DIGITIZING SIGNAL ANALYZER

Tektronix 602A DIGITIZING SIGNAL ANALYZER

0.4 V/div

0.4 V/div

0.33 V/div

0.33 V/div

a)
b)
Fig. 2.33. Característica de transferència estàtica Vou[(Vg) mesurada en el circuit sensor de la figura 2.32.a (a)
i en el circuit sensor de la figura 2.32.b (b).

Per cada estructura de test es realitzen tres mesures: una polaritzant el dispositiu de
pull-up amb una tensió de porta de O V, una altra amb 3 V, i una tercera situant-nos a la zona
de màxim guany. A la taula 2.V es mostra un resum de tots els resultats obtinguts. Cada un
dels valors mostrats és el promitjat de repetir la mesura al menys tres vegades.
Si es comparen els resultats en funció de la disposició dels transistors, es pot
comprovar com el fet de posar els transistors P en pous diferents ajuda a disminuir el soroll.
Per contra, el posar-los paral·lels o transversals no té una influència significativa. Això és
degut a que el substrat és de tipus P+, de forma que la distància entre dispositius acoblats o
la seva orientació no és rellevant.
En quant a la importància del tipus de transistor i el punt de polarització l'anàlisi
esdevé més complexa. Els indicis indiquen que no s'ha aconseguit que només un dels
transistors del circuit sensor rebi el soroll, sinó que el transistor de pull-up o pull-down
també té un paper significatiu. El tipus de substrat sens dubte ha jugat un paper important en
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Transistor sensor-»
V e =OV
V 2 =4V
Vg=3V
Transistor sensor—>
V g =OV
Ve=0.9 V
Ve=3V

NMOS paral·lel
171mVDD
269 mVDD
243mVDD •
PMOS paral·lel
166 mVpp
607 mVDD
206 mVpp
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NMOS perpendicular NMOS, dos pous-N
•195mVpp
175mVDD
266 mVpD
226mVDD
241 mVDD
135mVDD
PMOS perpendicular PMOS, dos pous-N
159mVDD
635 mVDD
196mVDD

152mVDD
583 mVDD
183mVDD

Taula 2.V. Resum de les mesures preses pel xip de test en tecnologia CMOS 0.5 [im.

aquest fet. Si s'observen els resultats de la taula 2.V, en funció del punt de polarització,
s'observa que el soroll és sempre major en el punt de màxim guany de la corba de
transferència. Per tant, el guany dels transistors en cada punt de polarització jugarà un paper
fonamental en la quantitat de soroll rebuda, tal com s'havia avançat en les simulacions de
l'apartat 2.2.2.g. El problema en el nostre cas és que hi ha dos transistors polaritzats en
diferents punts, de forma que de fet hi ha dues corbes de transferència a tenir en compte: les
mostrades a la figura 2.33, corresponents als transistors de pull-up o pull-down, i les corbes
de transferència dels transistors sensors. El fet que aquests transistors sensors estiguin
polaritzats amb tensions de porta de IVgSl=3.3 V fa que el seu punt de treball se situi en zones
on el seu guany és baix o nul. Simulacions mostren que només quan el transistor de pull-up
o pull-down presenta Vg~l V, el sensor té un guany significatiu, però en tot cas no gaire
gran, degut a la seva baixa relació d'aspecte. D'aquesta manera, el punt de treball del
transistor de pull-up o pull-down passa a ser el paràmetre que determina la quantitat de soroll
rebuda. Això es comprova fàcilment si es comparen els resultats de la taula 2.V amb les
corbes de la figura 2.33. El soroll màxim s'assoleix quan el sensor és PMOS, ja que
aleshores el transistor de pull-down és un NMOS, que té un guany molt elevat (fig. 2.33.b).
Per contra, si el sensor és NMOS, el transistor de pull-up té menys capacitat d'amplificar el
soroll (fig. 2.33.a). Quan Vg=0 o Vg=3 V, l'extracció de conclusions a partir dels resultats
es fa molt difícil, ja que el guany deixa de tenir un paper principal, i també passen a tenir
importància la zona de treball de cada un dels dos transistors, la seva mida, o el valor de la
tensió de drenador en contínua.

2.4.3. Tecnologia BiCMOS 3 |im
Per últim, es realitza un tercer circuit de test, aquest cop amb tecnologia SDBIMOS de
MTÊTEC-ALCATEL. Es tracta d'una tecnologia BiCMOS de 3 um que disposa de llibreries
de transistors bipolars amb les característiques que es mostraven a la secció 2.3. El tipus
d'oblia emprada és P+, i els circuits són operats a 5 V, tot i que la tecnologia permet tensions
de fins a 18 V. Una vegada més, el xip consisteix en una sèrie de circuits pertorbadors, en
aquest cas inversors BiCMOS, al costat de transistors sensibles, en aquest cas transistors
NMOS amb una resistència de pull-up de 100 KH implementada amb un PMOS. A la figura
2.34 es mostra un esquema de la topologia d'inversor BiCMOS utilitzada, junt amb el circuit
sensor. Observar que en aquest inversor hi ha un transistor bipolar en configuració de
col·lector comú (Ql}, i un altre en emissor comú (Q2). El primer estarà en conducció quan hi
hagi un nivell baix a l'entrada, mentre que el segon passa de tall a saturació en una transició
de pujada a V¿n. Les tensions de polarització, la injecció de senyal i el sensat del soroll es fan
de nou amb puntes de prova. El senyal excitador és un rellotge de freqüència 200 KHz i
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Fig. 2.34. Circuit implementat a cada una de les estructures de test, format per un inversor BiCMOS sorollós
i un transistor NMOS sensible.

temps de transició 50 ns. Els temps de commutació a la sortida de l'inversor són
sensiblement inferiors, entre II i 22 ns, segons els transistors i el sentit de la transició.
En el circuit s'implementen quatre estructures de test, diferenciades bàsicament per
les característiques dels transistors bipolars que formen l'inversor BiCMOS.
Parell A: Els transistors bipolars tenen àrea d'emissor mínima (7 fim x 7 |im) i
contacte profund de col·lector (NPLUG), de forma que la seva resistència
de col·lector és rc=l KH.
Parell B: Idèntic al parell A, excepte que els transistors NPN no tenen contacte
profund de col·lector, essent ara r¿= 1.8 KQ.
Parell C: Idèntic al parell A, però ara l'àrea d'emissor és deu vegades major.
Parell D: Idèntic al parell A, però ara el dispositiu sensible està rodejat per un anell
de guarda P+, per tal d'observar el seu efecte reductor del soroll. L'anell
és polaritzat a GND a través d'un pad dedicat a tal efecte.
A la figura 2.35 es mostren dos detalls del circuit, on es veuen les estructures A i C,
mentre que a la figura 2.36 es pot veure la forma d'ona de soroll que es mesura a l'estructura
C. Observar que el nivell de soroll se situa en torn els 60 mVpp. Aquesta quantitat és inferior
a les obtingudes per l'acoblament entre transistors MOS en les mesures presentades en els
punts anteriors, però també s'ha de tenir en compte que les transicions en el senyal de
rellotge són ara molt més lentes -més d'un ordre de magnitud- del que ho eren abans.

a)
b)
Fig. 2.35. Detalls del circuit implementat en tecnologia BiCMOS 3 p.m. a) Parell A. b) Parell C. Observi's
la diferència de grandària dels transistors bipolars.
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2 V/dlv
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10 mV/div

400 nsec/div

Fig. 2.36. Senyal introduït a la porta de l'inversor pertorbador (dalt), i soroll mesurat al transistor pertorbat
(baix).

Es compara en primer lloc el soroll mesurat en cada una de les quatre estructures,
resultats que es mostren a la figura 2.37 [55]. Es pot comprovar en primer lloc com els
transistors del parell C, que són els més grans, són els més sorollosos. En l'anàlisi de la
secció 2.3 ja s'havia determinat que la capacitat de la junció col·lector-substrat, i per tant la
grandària del transistor, juguen un paper fonamental en la quantitat de soroll injectada. En
quant a la importància de la resistència de col·lector, donat que no es pot variar el dopat de la
capa enterrada, s'esbrinarà observant l'efecte del contacte profund de col·lector. Al punt
2.3.1 s'havia vist com la seva absència influia sobre tot en el transistor en col·lector comú,
augmentant el nivell del soroll. Això es ratifica a les mesures, ja que el soroll produït per
l'inversor sense el contacte (parell B) és major que el soroll quan el contacte és present
(parell A). Per últim, i adelantant-nos al que es veurà en els capítols^ 3 i 5, es pot comprovar
com un anell de guarda tipus P connectat a GND proporciona una reducció de la quantitat de
soroll del voltant d'un 30%. Com es veurà més endavant, i ha estat reportat per altres autors
[52], aquesta reducció relativament modesta és pròpia de substrats altament dopats.
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tipus de transistor bipolar en l'inversor BiCMOS

Fig. 2.37. Comparació dels nivells de soroll obtinguts per les quatre estructures de test.

CAPÍTOL 2. CARACTERITZACIÓ DE L'ACOBLAMENT PER SUBSTRAT

40

Abans de donar per tancat l'apartat de mesures, s'obtenen un parell de resultats més
que es poden correlar amb els obtinguts a la secció 2.2. En primer lloc s'obté la dependència
del soroll amb el temps de pujada/baixada del senyal a l'entrada de l'inversor. Pels tres tipus
de transistors, i com era d'esperar, en allargar la durada de les transicions, disminueix el
nivell de soroll. A la figura 2.38 es mostren els resultats obtinguts pel parell C, essent
semblant la dependència pels altres transistors. En segon lloc, i aprofitant que per a cada
estructura de test hi ha un transistor sensible de les mateixes característiques, es troba la
dependència del soroll amb la distància entre l'inversor sorollós del parell C, i els altres
transistors afectats. Els resultats es mostren a la figura 2.39, i es pot comprovar que, com era
d'esperar, el soroll disminueix feblement amb la distància, cosa que és pròpia de substrats
altament dopats.
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Fig. 2.38. Dependència de l'acoblament amb la velocitat de commutació a l'entrada de l'inversor sorollós.
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Fig. 2.39. Dependència del soroll amb la distància entre dispositius acoblats.

