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Capítol 4

Modelació de l'acoblament per substrat

En el capítol anterior s'ha realitzat una primera avaluació de les tècniques per a reduir el
soroll al substrat. L'anàlisi feta es limitava a situacions simples i idealitzades, sense
considerar l'efecte de l'encapsulât, de les capacitats parasites de les interconnexions i les
línies d'alimentació, i per parts sorolloses puntuals. Per realitzar una validació d'aquelles
tècniques caldrien, a part de l'experimentació corresponent, simulacions en condicions més
realistes, amb circuits més voluminosos i considerant tota mena d'elements paràsits. La
realització d'aquestes simulacions no és factible amb un simulador de dispositius, donada la
seva exigència en recursos de memòria i temps de computació. Per tant, caldrà utilitzar un
model elèctric del substrat i d'aquesta manera poder emprar un simulador circuital per
analitzar circuits complexes. D'aquesta manera es pot incloure en el circuit a simular, a més
dels elements paràsits associats a interconnexions i encapsulât, una extracció del substrat
com a element paràsit que permet la conducció de pertorbacions.

En aquest capítol es fa una revisió dels diversos mètodes presentats a la literatura per
a modelar el substrat, l'estudi del rang de validesa dels models més avançats -que s'utilitzen
en els capítols successius-, i una proposta d'expressions semi-empiriques que permeten
estimar els valors dels elements que apareixen en el model triat. El fet que la major part dels
articles publicats fins la data sobre acoblament per substrat tractin la seva modelació fa que el
volum d'informació disponible sigui important, i que aquest tema hagi evolucionat
ràpidament en molt poc temps. Els primers treballs sobre modelació van ser publicats encara
no fa cinc anys. Es partia d'una descripció del substrat i del layout molt detallada, que
pertemetia una modelació acurada i flexible de tota mena de tecnologies i dispositius, i
mitjançant diverses tècniques numèriques s'obtenien models equivalents que poguessin ser
utilitzats en simuladors circuitals. Aquests mètodes, que es presenten a la secció 4.1, són
computacionalment molt exigents, i algun d'ells fins i tot seguia l'esquema dels simuladors
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de dispositius convencionals. En generacions successives s'han proposat simplificacions i
tècniques de preprocessat que permeten reduir les exigències computacionals per a l'obtenció
dels macromodels, però tot i així aquests mètodes es mostren poc eficients en circuits
complexes. ., .

Als últims anys s'han buscat tècniques de modelació més senzilles que no necessitin
tanta capacitat de computació. La majoria d'aquests mètodes, presentats a la secció 4.2, es
basen en la modelació del substrat com una xarxa de resistències entre contactes o dispositius
consecutius. Aquestes resistències són obtingudes en molts casos a partir d'expressions
semi-empíriques que fan una aproximació a partir de paràmetres geomètrics i constants
d'ajust depenents de la tecnologia. La validesa del model consistent en una xarxa de
resistències només s'ha demostrat en algunes situacions concretes, en substrats altament
dopats, però no s'ha fet una avaluació de les limitacions que té, de quines situacions
(estratègia de polarització) resulten més adequades per a utilitzar-lo, i si pot extendre's a
substrats poc dopats. A més, les expressions semi-empíriques utilitzades sovint tenen un
rang de validesa força limitat, i no es donen valors de referència pels paràmetres d'ajust, ni la
seva relació amb la tecnologia. Al final d'aquest capítol es realitza l'avaluació del rang de
validesa del model consistent en una xarxa de resistències, model que s'utilitzarà en capítols
successius. A més, aprofitant els resultats de la caracterització realitzada al capítol 2, es
proposen unes expressions alternatives per a estimar el valor de les resistències de la xarxa.

4.1 Modelació del substrat amb mètodes numèrics

4.1.1. Mètodes basats en la ressolució de l'equació de Poisson

4.1.1.a. Model de comportament del substrat.
El primer treball en el què s'obtenia un model del substrat a partir de la ressolució

numèrica de l'equació de Poisson fou realitzat per l'Universitat de Carnegie-Mellon i publicat
el 1993 [70], tot i que uns anys abans IBM ja havia realitzat uns treballs preliminars [72]. En
el seu desenvolupament més complert, el mètode parteix de les equacions de Poisson (4.1) i
de continuitat pels dos tipus de portadors (4.2) i (4.3).

V20 = -^ (4.1)

df-l-VJn=-R - . (4.2)
at q

— * (4.3)
ot q

Expressant el corrent en funció del camp elèctric (menyspreant el corrent de difusió),
derivant respecte el temps l'equació (4.1), i restant les equacions (4.3) i (4.2), s'arriba a

e4-(V£) + -V£ = 0 (4.4)
ot p

on E és el camp elèctric aplicat, p és la resistivitat del substrat, i e és la seva constant
dieléctrica. Aquesta és l'equació que modelarà el comportament del substrat. A aquesta
expressió s'hi pot arribar també a partir de les equacions de Maxwell, menyspreant els camps
magnètics i emprant la identitat V(V x a) = O . Es tractarà doncs de resoldre l'equació (4.4)
en el substrat sota unes determinades condicions de contorn. Com que la ressolució analítica
és impossible si es contempla la presència de pous i capes de diversa conductivitat amb
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geometries arbitràries, s'opta per realitzar una discretització del substrat i obtenir el camp
elèctric a cada punt amb mètodes numèrics.

4.1.1.b. Discretització del substrat.
El mètode numèric més habitualment emprat per a resoldre les equacions del substrat

a partir de la seva discretització, és el mètode de diferències finites. Es realitza un mallat del
volum a analitzar de manera que aquest queda dividit en una sèrie de nodes que són el centre
d'una cel·la com la representada a la figura 4.1. El substrat ha de ser uniforme -cap gradient
de concentració- en l'esmentada cel·la de volum

-o

Fig. 4.1. Volum d'integració emprat en el mètode de diferències finites [73].

Plantejant l'equació de Gauss (4.5), integrant sobre Qj, aplicant el teorema de la
divergència, i realitzant l'aproximació de que el camp és constant en el volum QÍ, s'arriba a
una expressió per VE (4.6) en l'esmentat volum,

VE = 2- (4.5)
£

1

Q,- ,- y IJ IJ

Expressant E¿j en funció de la diferència de potencial entre nodes consecutius,
V - - V -li 17 , i sustituint a (4.4), s'obté l'equació que determina el comportament del

substrat al voltant del node i en termes d'elements circuitals discrets,

W] dVj_
dt

= 0 (4.7)

on RJJ =phij/wijdij i C¡j = sw^d^jh^. Aquesta equació equival a la llei de Kirchoff dels
corrents en el node i, amb un circuit equivalent que el relaciona amb els nodes veïns com el
representat a la figura 4.2. És a dir, que s'ha arribat al resultat de que es pot modelar el
substrat com una xarxa de resistències i capacitats. Aquest circuit equivalent pot ser inserit en
la simulació circuital d'un circuit mixte, de forma que es poden tenir en compte els corrents al
substrat. Els nodes de la xarxa que geomètricament coincideixin amb els contactes de
polarització tenen la seva tensió determinada pel voltatge aplicat en aquell node —condició de
contorn Dirichlet-, a l'igual que els nodes que coincideixin amb la localització dels
dispositius, que aniran connectats als respectius terminals de substrat. Per la resta de límits
de la regió discretitzada s'apliquen condicions de contorn tipus Neumann, consistents en
forçar que el corrent que surt o entra del contorn és nul,

n
on n denota la direcció normal al contorn.
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Fig. 4.2. Model circuital del substrat com a xarxa de resistències i capacitats [73].

La inserció de la xarxa que modela el substrat en un simulador circuital és poc viable
degut al gran nombre de nodes que representa el mallat d'un circuit integrat realista, amb un
gran nombre de transistors. De fet, una primera dificultat en fer el mallat és determinar la
densitat de la xarxa a cada regió per aconseguir un nombre de nodes que no excedeixi
l'imprescindible. A [73] es realitzen algunes discusions per a determinar aquesta densitat de
la xarxa. Una tècnica proposada a [72] consistia en dividir el substrat en un nombre de
cel·les anidades de densitat variable, com es representa a la figura 4.3. Per cada una de les
cel·les es troba una matriu equivalent d'admitàncies en funció només del seus nodes
superficials, de forma que el procés es pot iterar fins a quedar-nos només amb els nodes de
la superfície del volum discretitzat.

Fig. 4.3. Anidació de cel·les amb mallat de densitat variable, segons la tècnica proposada a [72].

De qualsevol forma, aquestes tècniques de reducció es revelen insuficients si es vol
treballar amb circuits molt complexes. Sembla clar que la màxima optimització passa per
obtenir un macromodel del substrat que inclogui només aquells nodes que estiguin
connectats a elements del layout, siguin contactes o dispositius. És a dir, que es necessita
obtenir una xarxa d'admitàncies equivalent entre cada un dels elements del layout, que a
partir d'ara anomenarem ports.

4.1.1.c. Obtenció del macromodel del substrat.
A la literatura es presenten bàsicament dues tècniques per a obtenir macromodels del

substrat, una basada en l'aproximació AWE (Asymptotic Waveform Evaluation), i l'altra
basada en fer una aproximació resistiva de la xarxa d'admitàncies, vàlida per a freqüències
fins a pocs gigahertzs.

La tècnica AWE [74] permet aproximar el comportament de circuits lineals utilitzant
uns pocs pols i zeros dominants en el domini temporal o en el freqüencial. La descripció de
la tècnica a grans trets és la següent: es comença trobant el moments de la funció V(s), que és
el vector de tensions en els nodes de la xarxa en el domini transformat, en resposta a
l'excitació d'un graó. A partir dels vectors de condicions inicials (t=0) i en estàtica (t—»<»), i
emprant un algorisme recursiu, és poden trobar els esmentats moments. A partir dels
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moments de la xarxa d'admitàncies es fa una reducció per obtenir els moments del
macromodel, format només per les admitàncies entreveis n ports del layout. Amb aquests
moments, i mitjançant l'aproximació de Pade, es troben els pols i els residus per a cada una
de les n2 admitàncies del macromodel. Normalment, entre dos i quatre pols són suficients
per a aproximar cada admitancia. A [73] es pot trobar una explicació força detallada de
l'algorisme.

Com es pot veure, la tècnica AWE resulta extremadament laboriosa i complexa. Tot i
que una vegada implementada es poden obtenir resultats de forma sensiblement més ràpida
que amb un simulador de dispositius, la seva velocitat segueix essent baixa degut a que
durant el càlcul dels moments s'han de resoldre algunes matrius de grandària molt
considerable. Una alternativa a aquesta tècnica és modelar el substrat en condicions
estàtiques. La validesa del model quedarà restringit al mode de comportament slow-wave
segons la classificació realitzada al capítol 3. En aquestes condicions l'equació (4.7) queda
reduïda als termes resistius, i pot ser obtinguda directament a partir de l'equació de Laplace.
D'aquesta manera es té un sistema d'equacions que relaciona els corrents i tensions a cada
node en funció d'una matriu de conductàncies,

[G][V] = [I] (4.9)
La matriu [G] és regular, i no té més de set element diferents de zero a cada fila o columna.
Per trobar el macromodel d'admitàncies, s'ha de resoldre el sistema (4.9) per cada port,
forçant-hi una tensió de 1 V mentre la tensió a la resta de ports val zero. Les admitàncies
entre aquell port i la resta són iguals a la inversa del corrent a cada un dels ports.

El problema d'aquesta última tècnica és el tractament dels pous. El més habitual és
trobar una capacitat equivalent de la junció pou-substrat, i connectar-la al macromodel a
través d'un sol node [75]. D'aquesta manera els pous passen a convertir-se en un element del
circuit, i aniran connectats a un port del macromodel del substrat. La precisió aconseguida
amb aquest tractament pot quedar afectada, especialment si els pous són extensos. Una
alternativa pot ser subdividir el pou i connectar-lo al macromodel a través de diversos ports,
però això incrementa el cost computacional tant de l'obtenció del model com de les
simulacions. Una tècnica anàloga es podria utilitzar per a incloure les capacitats de les
interconnexions al substrat.

4.1.1.d. Ressolució dels sistemes d'equacions.
Tant en la tècnica AWE com en el modelat en condicions estàtiques, un punt clau que

determina la rapidesa i viabilitat de l'obtenció del macromodel és la ressolució de les
equacions matricials. Les tècniques directes com la factorització LU no són aplicables donada
la grandària de les matrius, i a que aquest mètode no fa un ús eficient de la regularitat i
simetria de les matrius. Per contra, les tècniques iteratives com el mètode de Gauss-Jacobi,
Gauss-Seidel i Relaxació-Sobre-Simultània preserven la regularitat de la matriu al llarg del
procés d'obtenció de la solució. Donat que les matrius són simètriques positives definides, el
que hom utilitza és el mètode iteratiu del gradient conjugat incomplert de Choleski (ICCG).
Amb aquest mètode es garanteix una convergència a la solució en menys de n iteracions, on
n és l'ordre de la matriu. Una revisió més extensa d'aquests mètodes de solució es pot trobar
a [73].

La modelació del substrat mitjançant la ressolució de l'equació de Poisson amb qualsevol de
les variants presentades ha servit com a base per a diverses aplicacions en les que es tenia en
compte l'acoblament per substrat. Així, a [75] es mostra una eina -LAYTN™- que a partir
d'un layout i les corresponents dades tecnològiques obté un macromodel del substrat, i
permet la simulació circuital amb la resta del circuit. A [53] i [76] es presenta una eina
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-RAIL- que permet sintetitzar la xarxa de distribució de l'alimentació en un circuit integrat i
la ubicació dels corresponents pads, tenint en compte la minimització del soroll al substrat.
Per aconseguir-ho necessita un macromodel del substrat, que pot ser generat amb la tècnica
AWE. Els mateixos autors presenten a [77] una eina -WRIGHT- per a realitzar el placement
en un circuit mixte tenint en compte restriccions de soroll a través del substrat sobre la part
analògica. Aquestes tècniques fins i tot s'han utilitzat per a realitzar anàlisis d'acoblaments
tèrmics a través del substrat [78]. Tanmateix, són tècniques complexes i necessiten temps de
computació molt grans. Amb la tècnica AWE i el mètode ICCG per a resoldre els sistemes
d'equacions, calen 2q+l inversions de matrius per a cada cada port per a trobar les
admitàncies, on q és el nombre de pols amb que es fa l'aproximació. Amb el macromodel en
estàtica, el nombre d'inversions es redueix a una per a cada port. En tot cas, i tenint en
compte que en un circuit de complexitat mitjana es tindran desenes de mil·lers de ports, la
implementació d'aquestes tècniques resulta poc pràctica, i ha estat abandonada fins i tot pels
seus propis autors [43], [79].

4.1.2. Mètodes basats en l'obtenció de la funció de Green

Una alternativa computacionalment menys exigent que els mètodes de diferències finites és el
mètode dels elements de contorn o Boundary Element Method (BEM). Es parteix de la
suposició de que el substrat està composat per una sèrie de capes superposades de
conductivitat uniforme. Aquesta és una suposició ajustada a la realitat, excepte quan ens
situem a unes poques micres sota la superfície del silici, on els pous i el channel-stop layer
poden tenir formes irregulars. Per freqüències sota els gigahertz, sabem que el substrat es
comporta resistivament, i que la distribució de potencial ve donada per l'equació de Laplace,

V20 = 0 (4.10)
Se suposa que en el contorn del volum a analitzar hi ha una sèrie de contactes (bàsicament a
la superfície superior, excepte un possible backplane), que imposaran un potencial donat en
les àrees que ocupin. A la resta de la superfície s'imposen condicions de contorn tipus
Neumann (4.8). Segons el teorema de Green, el potencial electrostatic en un punt r, degut a
un corrent unitari injectat al punt r', ve donat per l'expressió

0W = Jv/,J(r')G(r,r'Xv' (4.11)

on J(r') és la densitat de corrent injectada, i G(r,r') és l'anomenada funció de Green: el
potencial a un punt r degut a una càrrega puntual situada a r'. Com que la injecció de corrent
es realitza sobre els ports -contactes o dispositius- i aquests es pot considerar que són
bidimensionals, l'equació (4.11) es redueix a una integral de superfície sobre els ports.

El primer problema és doncs el de trobar la funció de Green del substrat per les
dimensions de cada cas en particular, i amb condicions de contorn tipus Neumann.
Existeixen diversos mètodes per a trobar aquesta funció. El mètode d'imatges és senzill, però
en medis no uniformes porta a l'expressió de G(r,r') en forma de sèries infinites niuades. A
més, els contorns finits del substrat empitjoren el problema. L'expansió de les funcions
pròpies del domini també porta a una triple sèrie infinita, que convergeix lentament. El
clàssic mètode de separació de variables ha estat utilitzat amb èxit a [80] per a tractar un
substrat amb W capes, tot i que porta a unes expressions de gran complexitat, en forma de
doble sèrie infinita que convergeix molt lentament. Els autors proposen calcular-la amb la
transformada cosinoïdal discreta (2-D DCT) de la sèrie, que pot ser calculada eficientment
amb la transformada ràpida de Fourier (FFT). A [81] es mostra l'equació obtinguda pel cas
més típic de dues capes, fent separació de variables en coordenades cilíndriques. El resultat
que obtenen és una sèrie simple però de lenta convergència, que ha de ser truncada quan
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s'assoleix la precisió necessària. El pitjor però és que per tal de reduir les condicions de
contorn, la seva aproximació obliga a suposar que les parets laterals del substrat estan
infinitament allunyades, i que el xip té un gruix infinit. La primera suposició no és greu ja
que els dispositius estan prou allunyats de les.vores del xip, però la segona suposició és més
discutible. En tot cas, els efectes de les vores del xip es poden tenir en compte amb el mètode
de les imatges, mentre el gruix es pot tenir en compte suposant un contacte posterior. Els
mateixos autors prèviament havien obtingut expressions per a un substrat amb dues capes
amb la tècnica de l'operador [82]. En aquest cas sí s'aplicaven condicions de contorn tipus
Neumann a les parets del contorn, però el resultat de nou es presentava en forma d'una doble
sèrie infinita de difícil convergència.

Després de trobar la funció de Green amb alguna de les tècniques enumerades, el
següent pas és resoldre (4.11), i trobar la matriu d'impedàncies. Això es realitza de forma
numèrica, discretitzant el contorn. Com que la funció de Green ja ha tingut en compte els
contorns del substrat en la seva formulació, només cal discretitzar els ports que connecten el
substrat a la resta del circuit, que queden dividits en una sèrie de plafons, com es mostra a la
figura 4.4. D'aquesta manera es té un sistema d'equacions que relacionen potencials i
corrents a cada un dels elements discretitzats,

[0] = [Z][/] (4.12)
on cada element de la matriu d'impedàncies és, en la seva formulació més senzilla [43],

1
Z'j •J J G(r,r')ds'ds (4.13)

i on S¡ i Sj són les superfícies de dos plafons. Una vegada calculats els elements zij i
avaluada la matriu Z, s'inverteix per a trobar la matriu d'admitàncies Y. Posteriorment es pot
tractar la matriu Y per agrupar els elements que pertanyen al mateix port. Fer una
identificació d'un plafó per cada port porta a errors massa grans, ja que la densitat de corrent
no és unforme en el port. Una discretització com la mostrada a la figura 4.4, però, acostuma
a ser suficient per aconseguir errors no superiors al 10%.

Contacts

PANEL

Bulk contact

1K
^ ^ EDGE

/PANELS

*

a) b)

Fig. 4.4. a) Visió del substrat amb ports a la seva superfície [81]. b) Discretització de cada port en una sèrie

de plafons. L'àrea dels plafons no és uniforme per a tenir en compte la diferència de densitat de corrent [43].

A part de trobar la funció de Green amb les condicions de contorn desitjades, el
principal problema que suposa el mètode exposat és la inversió de la matriu d'impedàncies.
Aquestes matrius són d'una grandària molt menor que les que apareixien amb el mètode de
diferències finites exposat al punt anterior, ja que en aquest cas només es discretitzen els
ports. Tanmateix, hi ha l'inconvenient de que ara les matrius no són regulars, per la qual
cosa no es podran utilitzar els mètodes que explotaven la simetria de les matrius. Emprant el
mètode LU, la inversió és un problema d'ordre O(N3), on N és el nombre de plafons.
Aquesta complexitat és inacceptable per circuits grans, amb un nombre de ports elevat. A
[81] es proposa utilitzar el mètode de Shur per simplificar la inversió, realizant una
aproximació amb la que només es calculen les admitàncies de cada element a un altre element
dins un radi al voltant seu. D'aquesta manera s'aconsegueix crear una matriu regular, i la
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complexitat del procés depèn ara del radi sobre el que es calculin les admitàncies. De forma
similar, a [80] es proposa un algorisme de particionat, on cada port està rodejat pels ports
més propers, i més enllà per particions de grandària creixent. Per a cada partició es troba un
"port equivalent", que servirà per tenir en compte la influència de contactes llunyans en el
càlcul de l'admitància entre dos ports propers. Només es calcula 1'admitancia entre ports dins
la mateixa partició, de forma que de nou s'obté una matriu regular. Per contra, l'algorisme de
particionat s'ha de realitzar N vegades. Per últim, a [43], [79] s'utilitza el mètode GMRES,
que resol l'equació (4.12) de forma iterativa, minimitzant l'error vk-Z-ik, on k és l'índex de
la iteració. La solució de (4.12) és aleshores d'ordre O(N2), però es pot reduir a ordre O(N)
amb expansions multipol i expansions locals per a cada plafó.

A [43], [79] es proposa un mètode per a evitar l'avaluació de la funció de Green al
substrat. Es tracta de crear una base de dades dels valors del paràmetre zij (4.13) en funció
de la distància entre els plafons. Si la discretització dels ports es realitza amb un conjunt
reduït de plafons, es pot obtenir un conjunt de valors de z,y per un rang de distàncies i per
una tecnologia concreta. En analitzar un cas particular, els elements Zij de la matriu
d'impedàncies s'obtindrien interpolant els valors de la base de dades. D'aquesta manera
s'evitaria l'avaluació de la funció de Green per a cada cas particular. Els valors de la base de
dades es poden obtenir o bé resolent la funció de Green en un conjunt de situacions senzilles,
o bé mitjaçant mesures en estructures de test. Els autors suposen que el valor z¿j és
independent de la distància a les vores del xip, cosa que s'encarreguen de demostrar.
Quedaria per veure la influència de contactes propers en l'avaluació de z¡j.

El mètode d'elements de contorn ha estat utilitzat per a implementar diverses eines
d'extracció de macromodels del substrat, com ara SUBTRACT [79], o SPACE [83].
Aquesta última, a més, utilitza el mateix mètode per a extraure les capacitats entre les
interconnexions, a partir d'un anàlisi 3-D. Tanmateix, la complexitat dels càlculs a realitzar i
el fet que de nou es treballi amb matrius resultat de discretització, fa que l'extracció sigui
lenta, i inviable per a circuits amb un nombre de ports elevat. El principal problema tant del
BEM com del mètode de diferències finites és que analitzen el substrat de tot el xip com una
unitat, amb la qual cosa en un circuit realista s'ha de tractar alhora amb mil·lers d'elements
que representen els mil·lers de contactes i dispositius que hi ha. En els últims anys, la
tendència dels mateixos autors ha estat vers la obtenció de macromodels d'una forma molt
més aproximada, trobant la impedància entre parells d'elements a partir d'expressions
pseudoempiriques, i abandonar els mètodes numèrics que realitzen una anàlisi del substrat
com un tot [84]. Aquests mètodes, per la seva concepció totalment diferents als anteriors, es
presenten a la secció següent.

4.2 Modelació del substrat amb mètodes aproximats

4.2.1. Avaluació del soroll al substrat per superposició de signatures

El primer del mètodes presentats en aquesta secció és original i diferent de la resta en quant a
concepció [85]. Es tracta d'aproximar els injectors de soroll al substrat amb una o més fonts
de corrent, i emprar'després el principi de superposició per a trobar el soroll total.

El primer que es realitza és caracteritzar la injecció de soroll al substrat. Per això se
suposa que el soroll és injectat al substrat mitjançant dos mecanismes: ionització d'impacte i



4.2. Modelado del substrat amb mètodes aproximats 75

acoblament capacitiu. És a dir,- que es descuida el soroll que pugui ser introduït a través dels
contactes de polarització. Considerant aquestes dues fonts de soroll, es troba la signatura del
soroll originat per cada una de les cel·les d'una llibreria digital. Cada signatura s'obté a partir
d'una.extracció .del layout i. aplicant totes les possibles combinacions d'entrada. Les
característiques de soroll de cada cel·la són emmagatzemades en una "taula de signatures".
En quant a la propagació, se suposa que el substrat té un comportament resistiu, per la qual
cosa no hi haurà desfasament en el soroll rebut, originat per fonts de soroll situades a
diferents distàncies. A més, se suposa que l'atenuació que pateix el soroll varia poc amb la
distància, cosa que només es compleix en substrats altament dopats, o si totes les fonts de
soroll es troben a una distància similar del node receptor.

A l'hora de realitzar l'avaluació del soroll en un circuit donat, s'agrupen les cel·les
que tenen signatures de soroll idèntiques, i que a més commuten alhora. En el simulador
s'implementa un model de retard clàssic consistent en una component intrínseca més una
component depenent de la càrrega, on es té en compte l'extracció de les capacitats de les
interconnexions. A partir d'aquí es troba el soroll total en un punt del substrat, primer
convolucionant cada signatura de soroll amb l'activitat de les cel·les associades, i després
aplicant el principi de superposició per sumar el soroll provocat per cada grup de cel·les amb
signatures idèntiques. Els autors comparen els resultats obtinguts, en forma d'estimació de
l'espectre del soroll, amb els resultats obtinguts amb el BEM [80], i comproven la validesa
de la seva aproximació, tot i que no s'especifiquen les característiques tecnològiques del
substrat.

En el treball no es detalla la forma en que es realitza la superposició, si bé sembla que
es realitza una estimació de l'atenuació que pateix el soroll en el substrat. En aquest cas,
aquests coeficients d'atenuació són depenents de la tecnologia i del layout, i caldria estimar-
los amb algun dels mètodes numèrics esmentats a la secció anterior. En tot cas, tot i partir
d'una idea interessant es realitzen una sèrie d'aproximacions que limiten la validesa del
mètode, encara que sembla que la majoria d'elles són subsanables. L'única limitació que és
difícilment subsanable amb el plantejament actual és la no inclusió del soroll introduït pels
contactes, que com es veurà en el capítol següent és obligat de ser tingut en compte en una
simulació realista.

4.2.2. Obtenció de models per triangulado de Delaunay

El mètode que es presenta a continuació [86] pretén obtenir un macromodel del substrat
sense haver de fer un anàlisi considerant el substrat com un tot, com es feia en els mètodes
presentats a la secció anterior. Concretament, es busca trobar una aproximació per la
impedància entre ports propers, menyspreant la impedància entre ports més allunyats o entre
ports que tinguin altres elements entre sí. És a dir, que a partir de dades geomètriques es
poden anar trobant les impedàncies una a una, sense tenir en compte la resta d'elements. Per
aconseguir-ho es recorre a un procediment anomenat tesselació de Voronoi per a discretitzar
el layout. Aquest procediment consisteix en el següent: es considera que cada port és un node
de la xarxa que discretitza el substrat. Per aconseguir més precisió, cal afegir nodes a les
zones del layout on no hi ha ports, prop dels pous, i a les vores del xip. Al voltant de cada
node es crea un polígon de forma irregular -és a dir, que la discretització no és rectangular,
com pasava en els mètodes vistos fins ara-, polígon que delimita l'àrea que és més propera al
node que envolta que a altres nodes veïns. La xarxa de polígons resultant s'anomena
diagrama de Voronoi, i el complementari d'aquesta xarxa, és a dir, el conjunt de línies que
uneixen nodes de polígons adjacents, s'anomena triangulado de Delaunay. El macromodel
que es vol generar considera només les impedàncies entre els nodes que queden units
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després de realitzar la triangulado de Delaunay. A la figura 4.5 es mostra el diagrama de
Voronoi per uns quants ports puntuals, i al seu costat la triangulació de Delaunay
corresponent. La generació del diagrama de Voronoi es pot fer amb un algorisme de
complexitat O(NlogN), on N és el nombre de nodes de la xarxa.

a) b)
Fig. 4.5. a) Diagrama de Voronoi per un nombre de ports puntuals, b) Triangulació de Delaunay corresponent
[87].

Una vegada realitzada la discretització del layout, es divideix el substrat en la direcció
vertical en una sèrie de capes d'espessor depenent de la profunditat i de la variació de
concentració de portadors. D'aquesta manera cada polígon de Voronoi es converteix de fet en
un volum de Voronoi, en el que es fa la suposició de que el camp és constant. La resistència
entre el node corresponent i una de les cares del volum s'aproxima per

tf=~ (4.14)
oA

on / és la distància entre el node i la cara corresponent, o és la conductivitat mitja en el
volum, i A és l'àrea de la cara. Sumant les resistències entre volums adjacents, que estaran
en sèrie, s'obté la xarxa de resistències tridimensional que modela el substrat. Els nodes
separats per la junció d'un pou queden units per una capacitat, modelada amb l'expressió
(2.1). Els autors validen el mètode comparant els resultats amb els obtinguts amb la
simulació amb MEDICI d'algunes situacions simples.

Tot i que la xarxa resultant és més simple que la generada amb una discretització
rectangular, ja que només hi ha nodes allà on interessa, el circuit resultant és encara massa
complexe ja que encara hi ha molts més nodes que ports. Els mateixos autors, a [87],
proposen un mètode de reducció de la xarxa basat amb una tècnica semblant a AWE,
comentada a la secció anterior. Amb la tècnica que proposen es necessita realitzar la inversió
de matrius regulars, de forma que s'acaba tenint un procés de complexitat semblant al mètode
de diferències finites presentat al punt 4.1.1, sols que ara amb matrius més reduïdes.

A [84] es presenta una modelació de substrats P+ basada també en triangulació de
Delaunay. En aquest cas, com que la part altament conductora del substrat es comporta
elèctricament com un sol node, la xarxa de resistències es redueix a una xarxa superficial,
amb resistències entre cada un dels ports tal com s'ha explicat anteriorment, més la
resistència entre cada port i la part altament dopada, és a dir la resistència a través de la capa
P- epitaxiada. Els valors de les resistències es troben per interpolació entre valors coneguts
per una tecnologia concreta. Aquests valors coneguts es poden obtenir experimentalment o
bé amb un dels mètodes explicats a la secció 4.1. De les corbes d'interpolació es poden
obtenir les següents expressions per les resistències del model,

R = - ï - (4.15)vert

per la resistència vertical a través de la capa epitaxiada, on P és el perímetre del port, A és la
seva àrea, i kj, £2 i k$ són constants d'ajust, i
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Rhon= f rr- (4-16)VA«+V4
per la resistència entre ports, on d és la distància entre ells, Aa i A¿, són les àrees dels ports, i
p i K són de nou constants d'ajust. Les expressions anteriors han de ser modificades de
forma empírica quan els ports són molt propers, ja que aleshores la fracció del corrent que
travessa la capa epitaxiada és menor.

En totes les propostes vistes fins ara es modela la impedància entre dos ports com una
simple resistència. A [88] es proposa un model més complexe vàlid també per a freqüències
per sobre el límit de comportament slow-wave. Els autors proposen determinar els elements
d'aquest circuit equivalent mitjançant simulació numèrica.

Per últim, a [89] es proposa una simplificació afegida per modelar subirais P+. Com
que en circuits mixtes la part digital és la més voluminosa, es proposa incloure en el model
només les resistències associades als transistors de la part de més alta freqüència, que és la
que genera més soroll. Els autors però parlen de freqüència de commutació i no de velocitat o
grandària dels transistors, que són els paràmetres realment lligats a la generació de soroll.

4.2.3. Expressions per al càlcul de la resistència entre dos ports

De la mateixa manera que a [84] els autors proposen unes expressions semi-empíriques per a
determinar les resistències del seu model, altres autors han proposat expressions per a
aproximar les resistències dels macromodels del substrat. La primera aproximació es troba a
[90], on amb un algorisme d'integració es determina la resistència entre dos contactes
circulars, suposant un espai semiinfinit. L'expressió que s'obté és

amb p la resistivitat del substrat, r el radi dels contactes i D la distància entre ells. A [91] es
realitza un càlcul de la resistència entre contactes rectangulars, primer resolent en dues
dimensions, i després fent una extensió a tres dimensions suposant que la resistivitat no varia
en les dimensions x i v (superfície). L'expressió en dues dimensions s'obté resolent
l'equació de Laplace en un espai semiinfinit, suposant que el potencial es fa nul a profunditat
infinita, i aplicant condicions de contorn Neumann a la superfície, excepte als contactes. Les
expressions obtingudes són molt complexes, i els autors renuncien a mostrar-les en forma
tancada i prefereixen fer representacions gràfiques de la dependència de la resistència amb
diversos paràmetres geomètrics. 7 •

Modernament i tenint en ment la simulació de l'acoblament per substrat, a [52] es
troba una expressió empírica per la resistència entre un port i el substrat altament dopat, a
través de la capa P- epitaxiada. Com que en substrats altament dopats la pertorbació es
propaga principalment a través de la part P+, els autors ignoren la resistència directa entre
ports, i modelen el substrat només amb les resistències verticals, considerant la part P+ com
un sol node. L'expressió d'aquesta resistència s'obté com el paral·lel de la contribució del
perímetre del port i la contribució de l'àrea del port,

ktfe
8}(W+8] 2(W+L +

(4.18)

on e és el gruix de la capa epitaxiada, L i W són la llargada i l'amplada del port, i k j, k2 i ò
són paràmetres d'ajust. . . . •
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Per úlüm, a [65] es troba un model equivalent per dos contactes acoblats, cada un
d'ells rodejat per un anell de guarda, tal com es mostra a la figura 4.6.a. El model
d'acoblament consisteix en una xarxa de resistències com la mostrada a la figura 4.6.b, i es
proposen expressions per cada una de les resistències, expressions que són generades en
base a raonaments de com haurien de dependre amb les dimensions geomètriques, sense fer
cap contrast amb resultats de simulacions o mesures. Per les resistències R] i R$ es proposa
l'expressió

mentre que per les resistències #2 i

!-/£
R U

/, l'expressió és

b\l — (4.19)

(4.20)

on L és la llargada del contacte, S la seva distància a l'anell de guarda, W l'amplada de
l'anell, i a..h són constants d'ajust. Per R$ es pren l'aproximació per contactes circulars
(4.17), afegint-hi tres constants d'ajust més. A les expressions proposades els falta un
contrast analític o empíric, i necessiten tal nombre de constants d'ajust que de fet la seva
utilitat és més aviat escassa. En la mateixa referència es poden trobar expressions semblants
per modelar l'acoblament en tecnologia SOL

isè tai

a) b)
Fig. 4.6. a) Situació per la qual es troba un macromodel a [65]. b) Macromodel proposat, amb les resistències
de valors donats per les expressions (4.17), (4.19) i (4.20).

4.2.4. Validació d'un macromodel resistiu per al substrat

Al llarg d'aquest capítol s'ha pogut veure l'evolució de les diverses tècniques que s'han
proposat a la literatura per a modelar el substrat. A grans trets, es pot veure com en els
primers mètodes es feia una modelació del substrat en base a una discretització exhaustiva del
substrat, utilitzant el mètode de diferències finites. Aquesta és la tècnica que utilitzen
simuladors de dispositius com MEDICI, i donada la seva ressolució només és aplicable a
situacions simples. El primer objectiu va ser obtenir un macromodel del substrat consistent
en una xarxa de resistències -per freqüències baixes, i obviant el tractament dels pous- entre
tots i cada un dels ports del layout, de forma si es tenien N ports, el macromodel consisteix
en una xarxa de N(N-2)/2 resistències. Aquest macromodel es podia incloure després en el
netlist del circuit, de forma que en fer una simulació SPICE es tindria en compte
l'acoblament a través del substrat. El problema és que en analitzar circuits reals el nombre de
ports és molt elevat, desenes o centenars de mil·lers d'elements, per la qual cosa el nombre
de resistències d'aquest model el fa intractable. L'objectiu ha esdevingut aleshores trobar un
model amb un nombre de resistències que depengui linealment del nombre de ports N. Com
que la resistència entre ports allunyats és molt elevada, s'han proposat macromodels que
contemplen només la resistència entre ports adjacents, amb la qual cosa s'aconsegueix
l'esmentat objectiu de linealitat amb TV. En última instància, per substrats P+ la xarxa es
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simplifica ja que la part altament conductora es comporta com un sol node, i no cal fer
discretització en el sentit vertical.

Aquesta evolució cap a models més tractables s'ha fet a costa d'una pèrdua de
generalització. Així, mentre amb una discretització exhaustiva es pot simular qualsevol
situació, la consideració de la part interna del substrat com un sol node és vàlida en principi
només per substrats P+, mentre que la triangulado de Delaunay no queda clar si és aplicable
en totes les situacions. Es troba a faltar doncs un estudi que indiqui quines limitacions tenen
aquests models d'última generació, per quines situacions donen resultats més acurats, quant
no són aplicables, i quina limitació els imposa realment el tipus de substrat.

En aquest apartat es vol determinar la validesa de cada un dels models presentats per a
poder triar el més senzill en funció de cada situació. Com a model més senzill es proposa el
que consisteix en una xarxa de resistències entre elements veïns, determinada per exemple
per triangulació de Delaunay, més una resistència vertical entre cada port i l'interior del
substrat, considerat com un sol node. A aquest model l'anomenarem model en U, ja que
aquesta és la forma que adopta la xarxa de resistències pel cas elemental de només dos ports.
L'avaluació d'aquest model es farà no només per substrats P+, sinó també per P-. En les
situacions en que aquest model es mostri no vàlid, s'avaluarà el macromodel consistent en
l'extracció de les resistències entre tots els ports, veïns o no (N(N-l)/2 resistències). A
aquest macromodel l'anomenarem model complert, ja que no es menysprea cap dels elements
que el formen. Si aquest model segueix essent no vàlid, es recomenarà l'ús de simuladors de
dispositius amb el mètode de diferències finites. Recordar que tant els mètodes AWE com
BEM obtenien macromodels que entren en la categoria de models complerts.

L'estudi es fa per anàlisi d'una situació elemental, consistent en dos transistors
NMOS separats una distància d, cada un dels transistors separats una distància c de dos
contactes de polarització, tal com es mostra a la figura 4.7. Es considera també la presència
d'un anell de guarda entre els dos transistors, i la polarització amb un backplane. Un dels
dos transistors forma part d'un inversor en commutació, mentre l'altre és un transistor
saturat, amb VgS=Vds, i una resistència al drenador tal que la seva tensió V ¿s és igual a
2.5 V. Per validar els models es realitza un anàlisi transitori amb el simulador de dispositius
d'aquesta situació, i es compara el soroll present en el transistor saturat amb el soroll mesurat
quan es realitza simulació SPICE amb cada un dels dos models. Comparant resultats es
determina la bondat de cada model. El substrat se suposa tipus P, amb un gruix de 500 |0.m,
una resistivitat de 0.0006 Q-cm per la part molt dopada, i 1 Q-cm per la part poc dopada i pel
substrat P-. Les tensions de polarització se suposen sempre ideals, és a dir, que.no es
consideren elements paràsits de l'encapsulât. En les simulacions SPICE es té cura
d'especificar les àrees i perímetres de drenador i surtidor de cada transistor, que s'ajustin al
que es defineix amb el simulador de dispositius.

• 5 V

Fig. 4.7. Situació elemental analitzada: dos transistors acoblats, substrat polaritzat amb dos contactes prop de
cada transistor. S'obtindran models del substrat i es realitzarà simulació del conjunt, contrastant els resultats
amb els d'un anàlisi transistori amb MEDICI.
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L'extracció de les resistències dels models es realitza ajudant-se també del simulador
MEDICI, que permet obtenir la matriu d'admitàncies entre els contactes del dispositiu definit.
En realitzar l'extracció, es sustitueixen els dos transistors per contactes de dimensions
coincidents amb les de drenador i canal. La xarxa de resistències obtinguda és el model
complert, que contempla totes les resistències entre els ports. Per obtenir el model en H, es
realitza l'extracció afegint un contacte a la part inferior de l'oblia -si encara no hi era-.
Aquest contacte permet obtenir la resistència entre cada port i l'interior del substrat. En la
resta de resistències extretes, es menypreen les que són entre ports no consecutius,
independentment del seu valor. A la figura 4.8 es mostren els dos models pel cas en que no
hi ha ni anell de guarda ni backplane.

1A.-

a) b)
Fig. 4.8. Models del substrat considerats, per la situació de la figura 4.7 a) Model complert -N(N-l)/2
resistències- b) Model en II-2N-1 resistències, en una situació bidimensional-.

4.2.4.a. Validació del model en substrats P+.
En un substrat tipus P+ s'estudia la validesa del model en quatre situacions diferents:

polarització del substrat amb dos contactes -figura 4.7-, polarització amb dos contactes més
un anell de guarda, polarització amb dos contactes més un backplane, polarització només
amb el backplane. La distància entre dispositius és d=31 jim, i la distància entre dispositiu i
contacte c=3.6 |im. S'han fet comprovacions per altres distàncies, però els resultats han estat
els mateixos, com correspon a aquest tipus de substrats. Els resultats obtinguts amb l'anàlisi
transitori amb MEDICI, anàlisi transitori SPICE amb el model complert del substrat, anàlisi
transitori SPICE amb el model en H del substrat, i l'error que suposa cada model, es
mostren a la taula 4.1 [92].

Substrat P+:

2 contactes
2 contactes + anell
2 contactes + backplane
només backplane

simulador
dispositius

48 mV
28 mV

4.25 mV
4.5 mV

model
complert
47.9 mV
26.2 mV
4.73 mV
5.33 mV

error

0.21%
6.4%
11.3%
18.5%

model en II

53.6 mV
23.7 mV
5.06 mV
5.33 mV

error

11.6%
15.4%
19%

18.5%

Taula 4.1. Diferència de resultats obtinguts entre els models del substrat, i el simulador de dispositius.

En primer lloc cal observar que l'error que es té en utilitzar un model en qualsevol de
les situacions analitzades és en el pitjor cas d'un 20%. Pot semblar un error més aviat gran,
però en tractar el problema de soroll en un circuit s'ha de treballar amb marges de soroll prou
amplis, donada la component aleatòria del problema. Quan un dissenyador aconsegueix uns
nivells de soroll prou baixos per al seu circuit, ha de preveure una tolerància en el nivell de
soroll estimat superior a un 20%, donada la complexitat del problema i la dificultat d'estimar
amb tanta precisió tots els elements que hi intervenen.
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L'error introduït pels móaels'és'major quan èTstib'strat es polaritza amb un backplane,
independentment de si també hi ha contactes a la superfície. Això és degut a que el backplane
força que els corrents s'endinsin i travessin tot el substrat, cosa que és molt més difícil de
modelar amb resistències concentrades. Per. contra quan no hi ha backplane, el soroll es
propaga just sota la capa epitaxiada, directament entre el transistor sorollós i la resta de ports,
per la qual cosa la modelació amb elements concentrats és més acurada. En tot cas, el guany
de precisió que es té en el model complert respecte al model en H no és gaire gran, per la
qual cosa en substrats P+ i en les situacions esmentades es recomana sempre utilitzar aquest
últim model.

Per últim, cal comentar que quan es té un backplane polaritzat, i a més hi ha un anell
de guarda o qualsevol altre element entre els dispositius acoblats, el model en ü no pot donar
resultats adequats, raó per la qual aquesta situació no ha estat contemplada a la taula 4.1. En
general, els polígons de Delaunay al voltant dels transistors no tindrien cap cantó en comú,
per la qual cosa en el model no hi haurà cap resistència directa entre ells. En quant a la
propagació del soroll a través de la part altament dopada, aquesta part es considera un únic
node que està connectat a un contacte de polarització, i que també actúa com un element que
s'interposa entre els transistors acoblats. D'aquesta forma no hi ha cap malla que uneixi els
dos elements acoblats, i el soroll queda molt subestimat. La modelació podria ser bona en un
cas realista si la impedància de l'encapsulât fos suficientment gran, però aleshores la validesa
del model passaria a dependre de característiques tecnològiques de l'oblia.

4.2.4.b. Validació del model en substrats P-.
Tot i que la consideració del substrat com un sol node només té un significat físic en

oblics P+, es vol avaluar la possibilitat d'utilitzar el mateix model en H independentment del
tipus d'oblia. De fet, en substrats P- els valors de les resistències entre cada node i el fons de
l'oblia seran molt elevats, de forma que tindran poc pes en el model, i potser poden ser
eliminades. Creiem interessant però el fet de sistematizar al màxim la modelació i minimitzar
el nombre de models a utilitzar.

S'analitzen les mateixes tres primeres situacions que en l'apartat anterior, però ara es
consideren diverses distàncies entre dispositius -d- i entre dispositius i contactes -c-. La
quarta situació, en què el substrat es polaritza només amb un backplane, no es considera ja
que és inadequada i totalment desaconsellable en aquest tipus de substrats. El nivell de soroll
que es tindria en aquest cas és molt superior -entre dos i tres vegades- a la resta de
situacions. A la taula 4.ÏÏ es mostren els resultats obtinguts [92].

Substrat P-:

2 contactes
d=31 (im, c=11.6 Jim

d=49 (¿m, c=3.6 um
2 contactes + anell

d=3í |im, c=11.6 |im
d=49 ujn, c=3.6 |im

2 contactes + backplane
d=3l \im, c=11.6 u,m
J=49jim, c=3.6 (im

simulador
dispositius

56 mV
43 mV

20 mV
16.6 mV

51 mV
38 mV

model
complert

58.6 mV
39.5 mV

20.25 mV
15.1 mV

51.7 mV
33.9 mV

error

4.6%
8.1%

1.25%
9%

1.4%
10.8%

model en H

70.1mV
44.55 mV

2.38 mV
2.25 mV

62.1 mV
38.5 mV

error

25.2%
3.6%

88%
86.5%

21.7%
13.2%

Taula 4.II. Diferència de resultats obtinguts entre els models del substrat, i el simulador de dispositius.
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Hi ha una situació en la qual el model en II és manifestament inadequat, quan hi ha
un anell de guarda o un altre element entre els dispositius acoblats. En aquest cas passa
quelcom semblant al que succeïa en substrats P+ amb backplane: la triangulado de Delaunay
no contempla resistències entre elements no consecutius, i la malla que uneix els dispositius
acoblats a través de. l'interior del substrat presenta una impedància massa elevada. En aquesta
situació, un model com el defensat a [87], comentat al punt 4.2.3, seria més adequat ja que
tracta el substrat com una superposició de capes, i es pot trobar una camí de baixa
impedància entre dispositius, encara que hi hagi altres elements entre mig. Una alternativa
que proposem és que en aquests casos s'inclogui en el model en H la resistència directa
d'acoblament, cosa que requeriria una classificació prèvia de cada port -contacte, transistor-.
Si es repeteixen les simulacions del model en H afegint la resistència d'acoblament, els
nivells de soroll mesurats passen a ser 22 i 15.9 mV, en lloc dels 2.38 i 2.25 mV que
apareixen a la taula 4.n. Això vol dir que els errors són ara d'un 10% i 4.1%, resultats
comparables als de la resta de situacions.

Exceptuant doncs la polarització exclusiva amb backplane, el model en n resulta
adequat, però tendeix a sobreestimar el soroll a mesura que la resistència als contactes
augmenta. És a dir, que com més mal polaritzat estigui el substrat, i major sigui el soroll,
pitjor és el model. Tanmateix el fet que sobreestimi el soroll no és perjudicial, ja que
precisament es busca detectar aquests casos. Una vegada detectats es pot millorar la
polarització i fer una nova simulació, que hauria de donar resultats més acurats.

A mode de resum per totes les tecnologies, el model en ü resulta adequat per modelar
el soroll en substrats P+, i també en P- tenint en compte que si els contactes estan allunyats
dels dispositius, es sobreestima el soroll. A la figura 4.9 es pot observar la coincidència en
les formes d'ona obtingudes amb MEDICI i amb el model en D, pels dos tipus de substrat.
El problema surgeix en el tractament dels anells de guarda -en substrats P+ no existeix
problema si no hi ha backplane-. En aquest cas s'haurà de fer una modificació de forma que
el model contempli també la resistència d'acoblament directa entre dispositius acoblats. Això
suposa una dificultat pels mètodes basats en triangulació de Delaunay, ja que busquen
aproximar la resistència entre nodes consecutius per expressions semi-empíriques o corbes
d'interpolació. Mantenir la mateixa filosofia significaria trobar expressions semi-empíriques
o corbes d'interpolació per les tres resistències que uneixen tres nodes, tenint en compte totes
les possibles disposicions geomètriques que poden tenir, cosa que resulta poc viable. Una
possibilitat que examinarem al punt següent, és prendre per la resistència d'acoblament el
valor que s'obté si s'obvia l'anell de guarda o port intermig. Un segon problema que surgeix
és que incloure la resistència d'acoblament implica fer la modificació del model només allà on

2.50-

2.49

2.48-

2.52

2.51

2.50

anàlisi MEDICI

anàlisi SPICE amb el model en n -

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2
temps (ns)

O 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2

temps {ns)<

b)
Fig. 4.9. Formes d'ona del soroll en una situació com la mostrada a la figura 4.7, obtingudes amb simulació
MEDICI i amb el model en IL a) En un substrat P+. b) En un substrat P-.
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calgui, cosa que és difícilment sistematitzable ja que l'extractor necessitarà informació prèvia
de la natura de cada port. Una'metodologia altefnativà^que no necessita aquesta informació
consisteix en obtinir el model complert del substrat, i ignorar totes les resistències de valor
superior a .un cert límit. Aquest mètode s'utilitza per exemple al capítol següent, i les
dimensions del model queden enormement reduïdes, fent-se pràcticament lineal amb el
nombre de nodes.

4.2.5. Expressions semi-empíriques proposades

4.2.5.a. En substrats P+.
Com a contribució a la modelació del substrat, es proposen unes expressions per a

estimar les resistències del model en IL Les expressions s'obtenen a partir de les dades
obtingudes amb un seguit de simulacions amb MEDICI de contactes de diversos mides i
separacions, considerant substrats de diverses característiques tecnològiques. Amb els valors
obtinguts amb les simulacions, es busca la forma en què depenen la resistència mútua Rhorz i
la resistència a través de la capa epitaxiada Rvert amb els diversos paràmetres geomètrics
estudiats, i es proposen expressions que s'ajustin al comportament obtingut.

Fig. 4.10. Paràmetres geomètrics que apareixen en les expressions proposades per aproximar les resistències

del model en IT. -

La resistència d'acoblament Rhorz creix linealment amb la distància entre contactes d
excepte per distàncies molt petites, al voltant de les quals hi ha un comportament
aproximadament exponencial. S'ha observat que Rhorz disminueix en augmentar la llargada
dels contactes a, com era de preveure, però que no en depèn directament, sinó més aviat
d'una llargada efectiva a+a'. Això es pot interpretar com que l'efecte dels camps laterals fa
que l'àrea efectiva del contacte augmenti, disminuint la densitat de corrent i la resistència:
Rhorz també disminueix amb l'amplada dels contactes w, tot i que també aquí hauríem de
parlar d'una amplada efectiva w+w'. Vistes totes aquestes dependències, l'expressió
proposada per la resistència mútua és

D _ r J. J i J, M „ axj j f A 9 1 A

on p és la resistivitat de la capa P-, i on fc; i £2 són constants d'ajust que depenen de la
tecnologia, estretament lligades als gruixos de la capa epitaxiada i de l'oblia; Xj és una
constant que identifiquem amb la profunditat dels contactes (profunditat de les juncions),
mentre que per la llargada a i l'amplada w es prenen els valors menors, en cas que siguin
diferents pels dos contactes. Recordem que en cas que el contacte representi la situació d'un
transistor, la llargada a ha de ser igual a la suma de llargades de canal i drenador. Les
constants a'i w' dependran també de la tecnologia, tot i que més lleugerament. En ajustar els
valors que proporciona l'expressió (4.21) a les dades obtingudes amb MEDICI, s'ha pres
sempre a'=S p,m -i w'=0 ja que les simulacions són bidimensionals-, proporcionant uns
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bons resultats. Per oblies de 500 |im de gruix, resistivitat 0.0006 £lcm, i capa epitaxiada de
1 iî-cm i 4 |im, la resta de constants prenen valors fc/=120, &2=75, ej=2.1 i ¿2=1.4.

La resistència a través de la capa epitaxiada Rvert es calcula com el paral·lel de cinc
resistències, la contribució de la superfície inferior del contacte, i les contribucions de cada
un dels quatre costats del contacte,

Rvert=-}—-—r (4-22)

—+ y, —
Per la contribució de la superfície inferior del contacte es pren l'expressió de la resistència a
través d'un volum de secció rectangular

e
w-a

(4.23)

on e és una constant que es pot identificar amb el gruix de la capa epitaxiada. En la
contribució de cada costat del contacte, s'observa que la resistència és major com menor
sigui la distància al contacte més proper (en la direcció del costat corresponent). Tenint en
compte a més la geometria del contacte, l'expressió que es proposa és

D _ P

w-a *3{l + e~d
(4.24)

on w és la llargada del cantó corresponent, a la dels cantons perpendiculars a ell, d la
distància al contacte més proper, e una constant que de nou identifiquem com el gruix de la
capa epitaxiada, iks'ies constants que depenen de la tecnologia (fcj=1.5 i ej=0.25 per les
característiques de l'oblia esmentades més amunt).

A la taula 4.EI es mostren els resultats obtinguts en aplicar les expressions per
modelar les situacions analitzades a l'apartat 4.2.4.a. Es pot comprovar que la simulació amb
les estimacions proposades proporciona resultats més que acceptables, amb la possible
salvetat de la situació en què hi ha un anell de guarda. En aquesta situació, l'error és degut en
bona part a que no es considera la resistència directa d'acoblament entre transistors.
Tanmateix, amb l'expressió (4.21) s'en pot fer una estimació, ignorant l'anell que hi ha entre
mig. Si es té en compte aquesta resistència, el soroll mesurat passa a ser de 25.9 en lloc de
21.9 mV, amb la qual cosa l'error es redueix a només un 7.5%.

Substrat P+:

2 contactes
2 contactes + anell
2 contactes + backplane
només backplane

simulador
dispositius

48 mV
28 mV

4.25 mV
4.5 mV

model en ü
extret

53.6 mV
23.7 mV
5.06 mV
5.33 mV

error

11.6%
15.4%
19%

18.5%

model en ü
estimat

52.4 mV
21.9mV
4.06 mV
4.08 mV

error

9.2%
21.8%
9.7%
9.3%

Taula 4.III. Resultats obtinguts en el model en H fent una estimació dels elements del model amb les
expressions proposades.

Per a mostrar el rang de validesa que tenen les expressions presentades, es realitzen
simulacions SPICE dels casos analitzats al capítol 2, on s'estudiava la dependència del soroll
amb la distància entre dispositius, àrea i amplada dels transistors. Els resultats es representen
a la figura 4.11, i mostren una aproximació raonable pel rang de variació habitual d'aquests
paràmetres.

Expressions semblants presentades per altres autors tenen una validesa més limitada,
o bé no contemplen alguns efectes que en el nostre cas sí s'han tingut en compte.
L'expressió (4.18) presentada a [52], és força semblant a (4.22) excepte que no es
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*
*
t
•
*
•
*
•
«
•
m

MEDICI

model fi amb resistències estimades

20 30 W M 60 70 BO 90 100 110

distància entre dispositius acoblats (¿un)

MEDICI

model FI amb resistències estimades

MEDIO

model fi amb resistències estimades

àrea de sortidor / drenador (jim)

JO « 50 tú 70 SO

implada dels transistors (JJm)

Fig

(a),

a) b) c)
.4.11. Comportament del model del substrat utilitzant esdmacions, en front la variació amb la distància

àrea dels transistors -o dels contactes- (b), i amplada dels transistors (c).

contempla l'augment de resistència produïda per altres contactes propers. El problema
principal és que els autors proposen obviar la resistència mútua entre contactes adjacents, per
la qual cosa el model no contempla en absolut la dependència amb la distància, important en
dispositius propers. A més, el fet de només considerar la resistència a la part conductora del
substrat fa que, si el substrat està polaritzat a través d'un backplane, la validesa del model
queda en funció de les inductàncies associades a aquest contacte de polarització. Com més
s'acosti a la idealitat aquest contacte, menys vàlid serà el model. En quant a les
aproximacions proposades a [84], l'expressió (4.15) presenta també força semblança a
(4.22), excepte que de nou no es té en compte l'efecte dels contactes propers. En quant a la
resistència mútua, l'expressió (4.16) es diferencia de la (4.21) bàsicament en que aquella no
considera l'efecte dels camps propers que fa que la resistència disminueixi en acostar dos
contactes sota un cert límit. De fet, els autors proposaven en aquests casos restar una fracció
de la conductancia, fracció que havia de ser determinada empíricament. L'expressió (4.16)
també es proposava per a modelar la resistència d'acoblament en substrats P-, mentre que en
aquestes oblics nosaltres proposem unes expressions diferents que es presenten al següent
apartat.

4.2.5.b. En substrats P-.
Seguint el mateix procediment que a l'apartat anterior, es determina com varien les

resistències Rhorz i Rvert amb diversos paràmetres geomètrics, els mateixos que es mostraven
a la figura 4.11, aquesta vegada amb un substrat uniformement dopat. A partir de
l'observació d'aquestes dependències es proposen unes expressions per a estimar els valors
d'aquestes resistències. Per Rhorz s'observa una dependència amb la distància molt semblant
a la que es donava en substrats P+, però amb pendents diferents. Per contra, la dependència
amb la llargada dels contactes a és ara pràcticament menyspreable. L'expressió que es
proposa és

/?, — " fr,/7 A- K í 1 — e~ i \ f a 9Sï*^horz ~ i *!" ~^2\í K I \s+.¿.jj
W + W L V U

El significat de les variables és el mateix que es donava a l'equació (4.21). Per oblics de
500 p.m de gruix i resistivitat 1 n-cm, es pren els valors &/=0.05 i £2= 1-5 per les constants
d'ajust. La resistència de cada contacte al fons de l'oblia Rvert s'interpreta de nou com el
paral·lel de la contribució de l'àrea inferior del contacte, i les contribucions de cada un dels
quatre costats del contacte, de forma que a l'igual que en oblics P+, es té

Rvert = (4.22)

RQ
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on ara
, s
w- a

(4.26)

amb g el gruix de l'oblia, mentre que per la contribució de cada costat es té de nou una
expressió semblant a la que es tenia per oblies P+, però menyspreant la dependència amb la
longitud del cantons perpendiculars,

(4.27)
w à)

Per les característiques de l'oblia esmentades abans, les constants d'ajust prenen valors /y=4
i ¿4=225.

Amb les expressions proposades, i simulant els mateixos casos que s'analitzaven a
l'apartat 4.2.4.b, s'obtenen els nivells de soroll mostrats a la taula 4.IV. Es pot comprovar
que les expressions proposades proporcionen molt bons resultats excepte en el cas que hi ha
un anell de guarda. En el model d'aquest cas ja s'ha tingut en compte la resistència directa
d'acoblament -tal com s'havia proposat a l'apartat anterior-, però tot i això la diferència entre
el model i la simulació de dispositius és de prop d'un 40%. La raó principal d'aquesta
diferència és que l'estimació de la resistència d'acoblament utilitzant l'expressió (4.25) i
ignorant l'anell de guarda, proporciona un valor dos o tres vegades inferior al real, per la
qual cosa el model proporciona nivells de soroll superiors. En primera aproximació es podria
ajustar millor l'estimació de la resistència d'acoblament triant millor les constants d'ajust,
però seria una modificació difícilment sistematitzable.

Substrat P-:

2 contactes
¿=31 |im, c=11.6.|im
a=49 urn, c=3.6 u.m

2 contactes + anell
d=3l jim, c=11.6 u,m

d=49 (im, c=3.6 um
2 contactes + backplane

d=31 )im, c=11.6 Jim
d=49jo,m, c=3.6 \im

simulador
dispositius

56 mV
43 mV

20 mV
16.6 mV

51 mV
38 mV

model en H
extret

70.1 mV
44.55 mV

22 mV
15.9 mV

62.1 mV
38.5 mV

error

25.2%
3.6%

10%
4.1%

21.7%
13.2%

model en H
estimat

60.7 mV
43.9mV

27.6 mV
22.5 mV

53.8 mV
37.1mV

error

8.4%
2.1%

38%
35%

5.5%
2.4%

Taula 4.IV. Resultats obtinguts en el model en Yl fent una estimació dels elements del model amb les
expressions proposades.




